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Virino, kiu plaĉis al ml
' - JXNIS EZE»INS - s

regulu j? Malsaĝulo! do kion ii pensus? Tiel oni m' 
akceptas hupi maloftaĵojn!

.las iu jui do devus leviĝi? Mi levis mm Ka j . 
kaj mi devus iri? Ne, efektive, tion mi ne.povis. Ludi 
ĉi tiun mokfaj fatan farson? Ne, tio superu: miajn fort- 
ojn Eble alvoki iun bubon, ke li sekvu ŝin ĝis la hej- 
mo? Aŭ, finfine^fari nenion!

Seii apenaŭ la fraŭlinon forkaŝis parkangnto, oka- 
zis ree io neatendita; mi ekmovigis kaj faris paŝon 
antaŭen! Uei strange la lero Bub mi ne fendiĝis' Kaj 
neniu ekridis! Mi faris ankaŭ Ia dunn paŝon kuj plu 
ne lasis ŝin malaperi. Nu, kiun do finfine ja diver- 
sajn rojojn necesas iri!

Mia miraklo paŝis iom antaŭ mi. Gi ilis .*->  jes, 
ĉu mi [invas priskribi, kiel ĝi iris! Sod tion mi scias, 
ke ĝi tirus min tra la (ulan miron, se ĝi ne eninta 
jam post du stratoj iun flavetan domon. Post ino- 
mento ankaŭ mi estis tie. Mi metis unu piedon sur la 
ŝtonan Ŝtupon kaj ree ĝin retiris. Tio, verŝajne, estia 
tre ridinda, ĉar la kortisto, kiu iradis antaŭ la pordogu, 
demandis:

— Sinjoro, kion vi deziras?
La kortisto ŝajnis esti bona liomo Mi diris:
— Mi devas renkonti la fraŭlinon, luta jiii» eniris,
— Fraŭlinon? ' ,-i
— Nu jesi
— Tiu fraŭlino no loĝas ĉi tie, fi nur tenada» 

por tagmanĝi.
Mi, verŝajne nekredeme tiris la Ŝultroj», kaj li 

iom pii grave daŭrigis: •
— Ciu liomo ja tagmanĝas! iu hejme, iu en 

restoracio, sed la fraŭlino venadas al madame Tupaik!.
— Al kiu madame?
— Nu, al nfa madame, ŝi havas pension on kaj 

oni tagmanĝas ĉe ŝi.
Nmi Ia afaro estis klara. Kompreneble, tie atendi 

nu ne [tovis; do mi adiaŭis kaj iris plu. Dum la tula 
posttagmezo mi vagadis kvazaŭ en arbaro. Mi zum- 
kantis ĉiujn sciatajn melodiojn; ili no estis multaj, sed 
mi komencis refoje. Kiam fa suno jam dronis post la 
tegmentojn, mi devis fa promenadon ĉesigi. Ja kiom 
longe cmi povas tiel vagadi? Post duonhoro Ia flaveta 
domo ree staris antaŭ mi, sed uon mi eniris ĝin, 
kvazaŭ ĝi estus aŭkciota kaj mi intencus ĝin aĉeti. En 
la dua etaĝo aromis kumino Jra, tie estis pensiono; 
rni soi torigis kaj petis, ke venu la madamo meni, Ho- 
norou al la honorinda — fi eslis Inŭaspoktr mastrino 
kiri deetas. Kiin tuta respekto fai ddjiis fa deziron, esti

Teorie mi tala*  la homojn kuj povas diri. !*•  inter 
ili estas multe da hefaj ekzempleroj. Sed de la tempo, 
Itiam mi en anatomiejo unuafoje desegis kruron de 
kadavro kaj poste dum tuta vintro okupis min pri 
senhaŭtigado, mi senkonscie sulkigis ta frunton kaj ta 
mondo Iĝis por mi multe pli senenhava.

llo. iufoje estis tiel neelteneble, ko eĉ straton 
transiri uii no povis. Ĉiun preterpasanton mi kuŝigis 
sur Iu marmortablon Al mi ŝajnis, ke mi konas ilin 
[ili ol necese, ke iliaj malpuraj sokratoj por mi plu ne 
estas sokratoj. Floranta virino transkuris la trotuaron, 
kaj mi iel subile ekpensis, ke en Ŝia akselo pusoplenas 
alkanono abceso. Cu ofte ne estas tiel? Cu mi iie estis 
tion vidinta? Jes, jes — fantazio ĝi ne eRtis, kaj pe- 
kema fantazio eĉ no tiom. Kaj jen, ĝuste tial ĉio 
ŝajnis abomene malbona. Duono de ta ĉi-teraj heta- 
ĵoj por uii plu ne ekzistis. Mi eslis perdinta tion. kion 
oni nomas seniti de diskreteco Laj sen kio nenio heta 
«Rtas bela kaj nenio senmanka — senmanka. Kiam la 
junaj teologoj, rigardante la pentrindan bruston de iu 
sinjorino asistantedzino, ekhimnis ta Altan Kanton de 
Salomono, mi povis noti nur la nombron de ŝiaj lakto- 
gfandoj, kaj tiu tute ne Sajnis laŭdinda. Vera, hong 
lio ne estis, kaj neniu liomo faras en similaj okazoj 
liri. Sed por mi formo plu ne kaŝis la enliavon. animo 
la karnon, kaj tiun malbenon forskui rni ne kapablis.

Efektivo, sole en formo montriĝas ta animo, en la 
mildaj movoj de 1’ membroj, on mimiko, en gratoj, en 
neeksplikebla certa produktado; kaj ĝia tasko — inler- 
alit» — estas farka ŝi la altrudeman karnon, ĉi tiun 
viandopecon, tiom plezurigan lan ta ĥirurgojn. Sed por 
mi ĝi .jam kaŝis plu nenion

Dume mi ĝenis min demandi b kolegojn, liton 
sentas ili, vizitante fa kadavraĵon. Cetere tili demando, 
ŝajnis superflua, sensignifa. Inter ili estis aŭ Don-Ju- 
auoj, lmi povis i,rati fraŭloj nur pru fro frua senforta 
igu > u. k ij, kmj povis ĉiutage skribi al virinoj tiujn 
netolereble malsaĝajn leterojn, kiuj odoras je bebo.

Hi estis feliĉulnj, jfi nenion povus respondi.
Tuj, kumi en parkoj komencis fajfadi fa merloj, 

im kure rapidis for da la urbo. pensante neniam plu 
reveni en fa inferon ili l' ,limlo....  |t> imu. min
oferigis la laHta vintro Mi primi kimi neniun el la 
lifa"}, >*n  -ur ĉiu paĝo amasis rompii , ......
nask Aŭtaj vit muj kaj en frenezo malfermegitaj buŝoj. 
<■ i' i'"-! 1-11 nilim mi ne kunpranta.

Tufan someron mi l, ile iradi» kun la hejmanoj sur 
herbejoj kaj agroj, dum iniaj tri hm ma loj' mi pensis 
nur pri fojnejoj, formaro/ kaj fa bruna trifolio 
Neniu venis al mi pro dentodoloroj aŭ reŭmatismo, 
kaj tfa esitis famega Mi vivis kiel ĉevalido sur jm ' . 
* «imttirMvi kaj sanigan vivon, hai l iu fon*  mi multe 
«ligiĝis: fa vangoj iĝis kvazaŭ panbuloj; haŭto — 

kvazaŭ -iji fai teto. Kai «e nur tio. Kiam mi aŭton» 
revenis en fa urbon (mi eĉ ne pensi*  plu pri fa antaŭa 
ilerido), okazi» io n robb: mi ekridis vtrirum, kiu fi 
mi ptafa*  '

|u'"t.'Nuimi> fa uki horo. Mi sidis «n parko. 
' fi preteriri». Io ankru n nanto aidmroŭ nomta 

momanta mm j pttuMij rali» tre 
al tiu limo. 'Vidu, ihi dfrfa *><  nu; jen ratas 

, » kreajo, krn pufi tiom tfa fiunpj impre»*-  vin
iroffih apero Cu vi ŭc sentus. fai viaj oretoj brulos 
karota «faktroj tanitaj Miro dauras taii ĉiuj

vangoj iĝis kvazaŭ pani intoj; haŭto t—

revonta en la urbon (mi eĉ. ne [muris plu pri fa antaŭa 
a’ ..... .. ......... ........ . .... .

mi plnfii.

k i -1" -ii

mta

normi™ ___ ..__„
kiel decas. Kun tuta respekto mi eldiris Ja deziron, esti 
akceptata en la pensionon. Ci tiu arogajo igis dezirin- 
da. min pli bone rigardi, kaj ŝi petis min enveni.

— Sed oai devas diri, ke ĉi tie oni ricevas nur 
tagmanĝojn

— Abrotan sufiĉe. Mi manĝas nur unufoje tage. 
. Tiu deklaro ŝin m jttaiikviHgis,

— Tiu tio talas tro malmulte.
- Nu, kiel oni rigardas lu afaron. Iuj el miaj 

kolegoj tute ne manĝas.
.Ir -i s, — eliĝis ĝtmispiro, — itompat induloj. 

Nu, pro tio ili (uiuo pli da tempo por studi. Vi ja

,//*•  T'irte ĝuste
. 5 Jito j rise, diablo forportu, al fi ne'plaĉis , lce mi 
havfafa arogantecon midi



- Nu, tiel... Vi devos antaŭpagi por unu se®
majno. -

- Estimata, eble ri kmisentus akeepti por du?
Per tto fa interparolo estis preskaŭ finita. Sajne 

al mi estis pardonitaj ĉiuj mankoj. ĉar lu mastrina 
eĉ htnrigis en koridoro tampon, per kri mi hi mallumo 
ne puŝfalu. '

La sekvan tagon mi alvenis kun inina malfruiĝo 
Loko poi mi estis rezervita Laj mi, riverencinte al .fatos 
roj kaj forketoj, okupis fa seĝon. La interparoloj ĉe T 
tablo subite Ĉesis, kaj tio igis min senti min iel kulpa. 
Strange, kvazaŭ iui ne povus malsati, kiel la aliaj. 
M ni manĝis kvazaŭ koleraj! Teleroj tintadis, kuleroj 
frapiĝadis, kaj se iu aŭskultus post la pordo, Ji supozus, 
ke ĉi tie estas ne la pensiono de madame Tupsik, sed 
telegrafkontoro aŭ skribmaŝina oficejo Mi kaŝe aire 
gardis fa samtablanojn. Jam multfoje trompita de l’ 
lato mi tute ne surpriziĝus, se iiii ne ekvidus inter ili 
nnan miraklon. Tamen ĉi tiun tejigi la fato kondutis 
kial vora ĝentilhomo Mfa fraŭlino ridi», juni fininte 
manĝi, ĉe l tabla fino, kuŝinta lu pugnetoj» sub la 
mentono Ke la malbona! — mi tamen ne kapablis 
ŝin pli fikse alrigardi! Cu tio signifas, ke mi ankaŭ 
nun eslas sub ŝia potenco?

Dume la ceterajn mi observadis tnte senĝene Icaj 
finfine sukcesis kalkuli tri sinjorinojn kaj sep sui jurojn, 
lli ŝajnis jam tiom emaucipiĝintaj, ke ili ne ligis 
siajn profesiojn en kravatojn, kvankam ĝenerale nenio 
elstara ĉe ili rimarkiĝis. Nur unu sinjoro diferencis 
de fa aliaj, similante fieran rosmaron — tiel mirinda 
estis lfa vizaĝo kaj la j>oze pendantaj lipbaroj.

Ce la disiro mi alrigardis mian miraklon kaj 
facilo salutkliniĝis. Ni ja estis samtablanoj kaj mi 
kuraĝis fari tiun etan escepton. Sed ŝi, verŝajne, tion 
tute ne atentis.

Jes, ku ni do mi povis fari?
Jam baldaŭ mia ĉeesto plu ne ĝenis lu pension*  

anojn do madame Tupsik kai ili rekomencis sian gajan 
konversacion. El tiu mi baldaŭ eksciis, ke fa rosmaro 
tute ne eslas roeinaro, sed, pro tolstojismo, degradita in- 
striristo, dum la ceteraj staras inter raporlteto-komenc 
anto kaj agento rte antaŭ nelonge bankrotinta firmo.

Ui Ĉiuj ostis tre parolemaj, kaj iufoje estis inai 
farilo diri, ĉu ili pli manĝas aŭ parolas Nur pri lu 
maljuna pedagogo oni poris certe diri, ke li nur 
manĝas

— Vi devus pagi por la tagmanĝo duoble pli 
— rimarkigis la najbare sidanta pensionano.

— Tute ne, sinjoro sekretario, — proi unde grevi» 
el sub la lipharoj, — Tolstoj maĉis ĉian manĝoporon 
tridekfoje. mi - certe, certe, l ridekkrinfoje. '

— Kalkulite? — ekridis alta voĉota.
— Kalkulite •— obturis fa respondo, — krome, 

infanoj, vi devas scii, ke parolante kaj ridante dum 
manĝado oni facite povas misglute

Nmi ankaŭ ori, preskaŭ fa unuan foton, okparta- 
presus la ĉetabl&n konversacion dirante fee nii preta» 
al ĉiu gajertiulo eltiri fa mteghititen oston. Sed tio ite 
estis tre prudente fanfa Ridante utn iteraandadfa

— Cu vi «stas sanitaristo? sanitaristo? — pleje 
tion njietadis iu el ia fraŭlinoj, celante ofendi mian 
eluzitan atadentĉapon. 'V

•— Veterinaro —- mi respondis
— Jen kieli — ekkrii» la vantema fraŭlino kaj 

diris plu netooa. ■ / ?’■
Kurnpremihh Si merite tian r«<>|»on»kiu
Sed mi tita malkontentis pro fa fiaskinta drimio. 

pleje nun turmentis tio,. fee ini eĉ min peton ne pli- 
piolu*imWs  al inia infano, Mi nesciis. ĉu kulpigi 
min afi fei gajan kompanion, mil la tagmanĝoj vetos 
kaj pasis kaj ni tuj disiris ĉiudirekte. On mi ito 
venadis nur por la kotletoj? Tute kontraŭe, mi ja iu- 
foje i'f peceton ne englutis, hi kfai komence. sidis ĉe 
la fino de l tablo. Iufoje ini alparolis Ain kaj ŝi sanio 
afable respondis.

.Oti mi rajtas proponi -J ■■ ' i.i.l- pipron? 
Dankon mi ĉiun havas.

Jen tiel ni interparolis. Gardu Dto kontraŭ en- 
amiĝo homon, kiu de tiaj aferoj absolute nenion kom- 
prenasl ‘ ■

Mi ja eĉ ne sciis, kiel ŝi nomiĝas kaj Ide ŝi loĝas 
Tiu malgranda sekreto ĉe la talito ja tfaldaa maflttdiph. 
Sedi tjo iie. inuiton signifis Ja i iu liomo estos toi nu- 
'inala kaj nu liomo ie loĝas, kuj ŝi, jen, eslis fraŭlino 
Saulite loĝis iean urba periferio, sed oficis en iu angla 
entrepreno kiel tradukistino.

Kiam mi konvinkiĝis, ke ia pensiono de madame 
Tupsik. ne estas loko, kie oni povus ekplekti jili i«- 
i imajn rilatojn, mi do*iilv>  ,kritn tetaron. Estas hmi*-  
linde, sed finfine ini tion efektive faris, fri estis la 
unua foto en inia vivo; do neniu povas riproĉi, ke mi 
ne kuraĝis tuj malkaŝi mian nomon, sed petis adresi 
la respondon al ekspedejo, kii mi Ĉiusemajne vizitis 
tonikon. . . < ■■■ •

Mi skribis, ke horno sur lu tero estas nellis) ekster- 
ordinara» sed kc ŝi eslas io eksterordinara inici la 
homoj — tion mi povus eĉ ĵuri. Mi aldonis, ke ĝenadi 
Ŝin jier rendevuoj mi tute ne vidas, ĉar mi sufiĉi» ofte 
ŝin vidas en Li urilo, pro kio mi estas senfine danka 
al la fato. Sed Ŝi ne estu kouipateuii, se ŝi liavaŝ 
ian sedon

Al mi ŝajnas, ke liu ne estis malbona komenco. 
Ĉar kial do oni nepre sekvu hi famaj» vinemplojn. 
kiuj eetas presataj eu Li finoj de la plenoj verkaroj 
kaj kiuj nur pruvas, fa» <eĉ tute prudenta Itotno iam 
povas iĝi malsaĝulo? '

Kaj jen, poto kelkoj semajnoj osti® jam inter- 
ŝanĝitaj sanie multaj leteroj. Komence ili estia mak 
I ungaj, abruptaj, preskaŭ <>tiristaj, kiajn guberniestro 
sendas al alia guberniestro, Sed tom poto m senvole 
enŝteliĝis pli fatimaj tanoj, kvankam sen troa sincereco.

Verdire, nenkai mi Ital hontas, kiri sincerecon, 
kiun oui povas kune kun sekvinberoj seadi pei-poŝte 
Vera kaj nemiskomprenebla ĝi, kredeble. povas nii 
nur, kiam uumo manon ektata» ... kvankam 
pri tto konvinkiĝi nri neniam povi*.  Sed sinfido. Itero 
kuj memstaraj opintoj «m niaj teleroj ue manki», 
kaj tio ofte proksimiga*  fa homojn pli, ol «tatai- 
mentita parenceco. Ja «Ĉ duelantoj. kiuj loĝas 
en diversaj urboj, fine kunvenas almenaŭ je tridek 
paŝoj. Ni proksimiĝi*  kiri senmakulaj beta tantoj, kaj 
«•stis lirli laine, kc ni havi*  p roj iuijn opiniojn kaj 
propran moudfa mcepton. En ntaj argumentoj pe murdite 
akraĵoj, lauj puris vundi, kaj fervoro, .jii ni aspiris 
■•-ii indu j unu por la alia. f

Sed en fa pniisĥmo de madame Tupsik mi Jimai- 
kis $iŝ ŝi n m ifajn tanĝota, tla juno regis kiri intui, si 
rnukujitiĝfe kaj disiĝi- kiel antaŭe.

Ioman kantaton kaŭris nova 
deziro usti tio faŭet&eta kaj 
ĴOTOĴ, 
li ĉiam 
ltrate tei 
Sauh i<- iuo mukidlte Itao
plaĉo. Ofte li pelte Ia viw

w.



tlNAJPOEMOJ
- Tradukis- Saint Jules Zee -•

MIA HOMO.
Si Si-Kih^ nii Libro tle Ponio.

Mia borno brava liomo, 
Vera gloro de l' nacio, 
Lanco ni lu mano, marŝas 
Antaŭ l’ reĝa procesio. 
De foriro via tasis 
La hararon mi mntiĝi. 
Cu pomado ol mi mankas? 
Ve, al kiu pla jn jam ĝi t 
Pluvos certe, pluvos certe, — 
Roe brila stai jen pendas 
Sopirante al vi, kava, 
Kapdoloron rni ne plendas 
K iid oni post la ĉambro 
l ‘lni 11 n fo rgessukan floron?' - 
Ĉar sopiri n! vi, kara, 
Kaŭzas al mi kordoloron.

POPOLKANTO
/frai-dinastio (206. a. K.'

Mi volas lmi vi amil iĝi.
Kunvivi, neniam disiĝi,
Ais monio solviĝos je cindro, 
Sekiĝos la ake’ mi river .
fnlnji oi nho, >11 li nu............... lio,
Kuj falos la neĝ’ en sonier', 
Kuniĝos ĉielo Iun ter i 
Nur tiam finiĝon por ni la afer’.

ĉar, li diris, li havas ankaŭ tiajn aferetojn, kiujn aŭs- 
kulli kapablas nur sinjorinoj. Tio lasis konkludi, ke Ia 
spritaĵoj de liu sinjoro jam elĉerpiĝis, kaj dank’ al 
Dio, ĉar jam tro li tedis. Sed la deziro esti en ĉies 
atento instigis lin serĉi ion novan. Demonstrante sian 
kuraĝon Ii ntua ĉiam ĝenadis la fraŭlinojn, ĝis post iu 
nekon tentiga tagmanĝo li deklaris, ke deserton mal- 
havj li ne kutimas, kaj antaŭ ĉies okuloj kisis fraŭlinon 
Samlite, Plorĝemu ekkrio, la knabino flankenkuris.

— Vi, koĉero! - tni ekkriis, ealtleviĝia kaj re- 
golis lin per pugnobato.

La kanajlo ne esperis helpon kaj malaperis. Seii 
fraŭlino Saulite, tremante, kun larmoj en ia okuloj, 
dankis min.

‘ — Ĉi estis nna devo, fraŭlino.
Mi timas eliri sur la stratan. — ŝi daŭrigis.

■■ W j'',.-.-.';.; - .. ■■

dGnro kau lu aliaj ni forlasi*  la pensionon. Mi 
jubilis. Mi iris apud Ŝi, mi nmi tuŝi Ŝian vestaĵon. 
Efektive, «n la karo mi estis danka al la stulta arogan- 
Uil& kiu per «iu ŝvelanta nuko «volvis iro u <4 la plej 
niallariiaĵ problemoj. ' > ■■

s — Cu vi irus al la oficejo? — mi demandis.
' estis tiel ĉngrnmta. k« ŝajne Si «ĉ iie aŭdi*  min, 

’ * Ne pensu, lie okazis io atentinda!
*'•"«<>, tte;' sed estis tiel ab.roienc

Eatis kai ne «atinta. -T. •; •

rida». V Saj palpebroj ektremas kaj h okuloj 
' interparnJo rompiĝis. Sed

re malsaĝe Al ŝi ne estis Fratri l «■ aed, 
Moli estas Itmtŭbta pli malbrile. al-

• >■-.

POEMO.
Taŭ-Cien (365—427) 

Sennuba estas la ĉiel' vesperaj 
l'i inlvnt|ii> lninr timas lille milde. 
Ebria kvazaŭ de la bela nokto, 
Knabino ĝi» tagiĝi' kantas birde. 
Profunde Si suspiras post lu kanto 
f iom koron finlo bdi» jena penso: 
Lu Iono blanke brilo; on nubar’ 
Kaj floroj pompas en la foli-denso: 
Ja ĉiuj la im imei ii oo glore festas, 

. Kaj, poste tuj, al ili kio restas?

KAMTO DE NORDA POPOLO. 
Ĉirkaŭ 5- -6. jaroento.

Kvinfnlan glavon antaŭ tagoj mi atatis. 
Kaj ĝin pendigis sur kolonon centra-halap.
Tri fojojn rni ĝin mankaresas ĉiutage 
Kaj ĝin pli amas ol knabinon dekkvinjaran!

PRINTEMPA MALGAJO.
Ain Can Ŝn (tirlcaŭ 9. jaroento).

Forpelu jam la najtingalon,
Ke ĝi ne trilu sui h branĉ’
De 1’ irii' rompiĝos mia sonĝo
Kaj ne gisvenos ĉe 1' fianfi'.

— Kion? — Ŝi subile ekridis. — Cu vi pensas la 
bate®?

— Ne, ne, mi pensas iun alian.
Si ruĝiĝis, sed lamon ni ridetante a Iriga t dis unu 

la alian.
— Ne parolu tiel, — ŝi diris, — mi vin petas.
Al mi ja esti» egale, pri kio paroli. Kaj efektivo, 

ĉu ne estas sondiferenco, pri kio oni parolas — pri 
hundo, pri kato aŭ pri brasiko—en ĉio ja respeguligas 
homo, se tiu nur eslas homo.

— Cu vi rapidas al lukri»?
-—Mi volonte ankoraŭ akompanus vin.
— Ne, tio nun jam ne estas bezonata, 
ĝi etendis manon kai ankoraŭfoje. dankis. Tion ŝi 

faris liri kore, ke mi eĉ konfuziĝis.
«■■*•  llo, vi ankoraŭ ne konas niajn pc__l____ J_/

Ili ĉiuj stariĝus apud tiu, se ili ne ektimas. Do per- 
mesa danki rian helpin pli, ol mi dankus en alia 
okan»

- Bonvolu, lionvolu, se tio faras ol vi ĝojon.
— Faras, — kaj, kapkline sai litia Ie, ŝi eniris 

flankira loti.
IA» Nun mi povis iri hejinen. Sed ĉu tio decus 

posi thi okazaĵo? Ankoraŭ dum tula horo mi vagadis, 
pensante; jen, kici stranga eatas la amo! Vi pretus al 
hoon) eĉ ri)«*jn  enrompi Sed apenaŭ inanon etendi vi 
kapaldas Jes. kion fari I.i»

Tamen Li tampo mem helpis td ni, De tago al iago 
niaj rilatoj igi» pli intimaj. Eĉ en la pensiono ni tute 
muHtota ebooniris atentemon nuu al la alia, La sentaŭ- 
guld plu no montriĝis, kuj ni sentis nin lliteroj kaj

Tiam «nur» sur Ia leron grandioza oktobro dim- 
anĉo. Eatis pmjrio kaj frosto. Sur ja aritoj solis ĉiuj 
jarssMMiŭjr flatu kaj Manku, purpura kaj verda. Jfi iris 
hti UjĈMft «drato kuj nudaperM en kampojn. Niaj 

sur la frostinta fero, kvazaŭ tufe armen • 
m esti» nur du. Etakiro Ciuj osteroj
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kaj ŝajnas glora — jen ria nekontestf b’a avantaĝo. Sed «ni 
malbenas Ain, satano, por ria riproĉi Ŝin.

Ml penis pravigi h virinon — efektive, kial ŝi estu 
submetata al tia ekzameno? Seci vane. En tnia interno 
mi entis tre malkontenta. Mia egoismo asertis, ke mi 
povas kaj kapablas forpreni tle virino la mondon, por 
anstataŭi ĉion sole per mi.

Kaj Ia plej stranga n» tiuj meditadoj eslis liu, 
fce al mi mem nii riproĉis plu nenion.

. Kaj subite, kvazaŭ ventmuelilo komencis turniĝi 
en mi kaj ĉirkaŭ mi. Cfa blekegis kaj tondris, ltaj la 
flugilo! siblante frepfandi»,

M. • ■ • "u liton.
Jeti, tiel estas. Tiei estas. Kaj imniun oni povas 

fari, kara amiko. Al ŝi tiel jilaĉas, kaj cni povas fari 
ne ni mi. Nenion, nenjon! nenion, nenion!

Por momento mian muelejon Italigi*  li mastri- 
no, enportante teon. Sed tifan ĝi deuore ekmodi», fu- 
rioze liaj frei..-Ko p"n-i» ĉio pioj buna kro i,ij 
itia en tmj tagoj akirita, huj tiel daŭris ĝi> noktmezo, 
kiam nai fini; ekdormis.

Sed mati........-lu- malmo! Mi koni n foj....... i-
■ - i ' '■■ ■ ■■ i. i. ............ - l,.' I.i .lilo estan simrip

'■■■ . Tuj irti altabligi» [nji ji-spmnh, kuj Mitajie ate-' 
fe»«l ita mtonmlo dum latata rifo, Mi
iuurigis iaceimon, ĝis rerii! taris kapo turuiiii. Tto 
sigriiK ||g fajon returne miplu ne havas Tion ĝi

^^®6ed Ŝi— life! bmĵu en tiuj tintoj! Eu Atuti,
an irimi tagatelou ĝi uti verŝis sian konnililerejti, kaj 
kvazaŭ .mfife betajn kalikojn prezentis ni faj, Knj fai 
akcepta ilin kaj trinkis — ĝis ebriiĝo. Kaj la muriilo 
tanove ekbruis, la radoj turniĝis iljo mori» 1» d - 
JoridHiK. monstra demono, Li hurita kaAa *ilrii»rit^  
rajoj, kaj subite mi rekonis miaan propran voĉon: tie 
rikanis la auta mi kirurgo, kfa fa» tutan» fa tamiojn, 
luu Henu? ĉznit*faVMnfafafabk*!  fli ni*lbe!Uiid;i  

anatomo, kies mondo la kadavrejo, kies sceptro la klin- 
go! Ha. vi maljuna kanajlo! kie vi estis la tutan lemp- 
on?

Ife, kii’ li estis? Kompreneble, kie ĉiam.
Ĉar kion do atestis la 'hezitado, la seudecidemo, 

la manko de kuraĝo kaj sincereco? La leteroj kaj la 
afekta Fidelio? Nun mi komprenas!

Kaj jan - kvazaŭ mordita de falĉilo, ilii ek- 
ŝanceliĝis kaj falis teren. Kiam proksimiĝis mia in- 
fano, mi deziris krii: ne venu! ne venu! Sed — ĉu 
mi plu [joris tion? Si venadis kiel antaŭe, igante mm 
nepriskrattablR feliĉa. Jam mi. kredis, ke ĝi estas amri, 
Nun tni sciis: tio eslis ĝuo pro la baraktanta viktima. 
Anstataŭ kadavroj mi sentis vivan homon!

Mi fariĝis kruela. Mi sieĝis ŝin de ĉiuj flankoj. 
Se tage mi surgenue kufe antaŭ Ŝj, vespere ŝi ricevis 
leteron de bomo, levanta kapon en superhoma mal- 
humilo kaj fiero. Mi bruligis ŝin per inkviziciaj fta- 
nioj mi tranĉadis, mi disŝirata; ia junan karoon. Sed 
apenaŭ ini rimarkis, ke Ŝi tro proksimiĝas al mi, rni 
admonis: Fi del io! estimata sinjoro! Klopodu, ke riai 
leteroj estu brilaj! Kaj mi ne devi» Jonge utendi — ŝi 
malserenigis kaj rri malespera embaraso tordadis la

r
- Kio estas al ri? — ini demandis estime kaj 

milde,
Nenje, nenio.
Kaj tamen. . — mi intalis, karesante ŝian 

karafon,
tiel, kvazaŭ mia forto mfa forlasus. 

Jam '■ .. I.i.i/
Ml mem ne sciu 'b li . -I, l al fai iufoje fai 

ri fariri umas mfa, kiri antaŭe.
v— 3«a, vene. Mi amas vui rmn militu pli
Al krtpskufa dolore ekuiii-
— Ho, kieo rii . . . Sed eble ri alu en p unu» ifan 

morgafi 4 opero? Mi Lta jam hoge tae erifa.



— Akompani? Eĉ ĝis la fino 1’ mondo! fjjĵto 
Ni interkonsentis pri tio kaj dtaiĝta. •’
Iom neĝetis. Survoje mi aĉeti*  biletojn. V»ĉ 

blankigita kiel sciura vasto ini jine «■■■ i-ni !■■•. ■■• >
Jes, jes! Eĉ ĝia hi fino de 1’ mondo! Tion fern 

povis promesi, ĉar fa mondo ja estas la sola ajo, fia 
navas nek finon nek randojn. Morgaŭ? Bone ni tatio 
mia, ni iros. Mi mtus kini vi, mi rigardos vin pli. ifi 
la primadonon. Nfi amas ria, mi vola»» doi ■ -1 • 
doni pli, ol vi kapablos nkcrpti. Fiddfe! pta komuna 
amiko! Vi ja restos al mi ftrfala nukan 1

kaj jen, ĉi tiu sentaŭgulo skribis nfan lastan n 
nuni.

— Mia bona, mia noblanima! La riproĉojn mi 
akceptas kun klinita Impo, Mi «min*,  ke plu ne ekzistu*  
preteksto, poi rifuzi vian deziran min vidi. Murdito 
je fa 8-a vespero nti logos gazeton ĉe la plej luma lm- 
terno de T urbo. Cfi brulas ĉe fa orfejo, sur U linguio, 
Vvjiii |mpi ki'ik.M.i p.ifiujn mi vin ulnmkiN. Mi atomi-

. 'I n.ni. I .u lin, ki'. i i fariĝi*,  pru
lii studento S Mi konas tiun sinjoran kaj bedaŭras, 
ke mi ne estas lia amiko. Tiuokaze mi povus pri li nttal- 
ton rakonti Via Fideloj.

La letero rusti*  ange unlujoirligita kaj forw'i«ibfa 
jani frumatene.

Ĉe La tagmanĝo fii estis ekscitita. Al mi ŝajni*  ke 
nur pene fii englutis kelkajn kulerojn da supo.

Kiel malsaĝe, - t» diris elirante, — mi de- 
zirisesti hodiaŭ vespere eu La opero, sed, verŝajne, tio 
ne eblos. Mi ne estas tuto seu ia.

Mi kompateme ekprenis ŝian manon.
- Amiketo, mi ja ankaŭ iom komprenas la rne- 

dicinon. Permesu kalkuli pulson.
Si ridante retiris La minusi kaj nomis centon da 

neprokrastebfaj farotaĵoj,
—‘ Bagateloj 1 — mi daŭrigis jam ne tiom a- 

fable. — Vi fariĝas kaprica Tio al mi ne plaĉas.
— Ho, Dio! ja komprenu, kion mi diras!
kuj mi ri'.[rtHidi. l....... I,.... |.ii i,.i ke rni tre

bone komprenas, sed al mi ne estas egale, kiel fii kon- 
dutas. Mi eĉ aldonis, ke tian spiteman mi ne toleros. 
Kiam ni venis un la parkon, mi eldiris dubon: ĉu ŝi eb- 
le ii t finu hm provekrameni intan linion? Honto'

— Sciu, mi ekkriis, haltinte antaŭ fii kaj pi- 
edbatante la teron: - holjaŭ Vespere vi venos tiiii 
mi! Vidu, jen fa biletoj! Vi rono», aŭ!. - .

Si time retiriĝis.
— Kim» ĝi signifas? Mi ja ne estas lumda, ke 

vi tiri kun mi parolas! j
Si fartis li vlraĝoti enla manojn titeni kon» tei 

rtita pro riii respondo. Sod nito por momento. Trate 
fii transiris al flustro, superŝutis nno per akiaj np- 
roĉoj. Si akuzis, kaj ŝiaj tantoj esita nura vero. Mi 
aŭdis ĉion pri tni, pri mis naneco. mia tirnnenio. pri 
hemo, kiu vivas nur de humidoj kaj ...

~r Silentu! — rni mterrompMi, — vi ja amta 
min! . .V--". ‘ '-'"Ofo

— Jes! eble eĉ nuu ankoraŭ., .eĉ morgaŭ. Sed 
mi sentas, fa’ mi ne ritare*,  k» tni devas fuĝi . y - 
fuĝi-. . . . • $r{

Fuĝu! — mi siblis lra dantoj, rikano rid- 
aate. —Fuĝu! fuĝu! ja kien?! - -5

Ite Lastaj vortoj, taine, «atis dedifaj. ŝi pramis 
pei pugnoj fa va ngoj u kaj malrapide ainvJbSpiSi 
puris d la partriiio. Foe tomIzŭtiĝte paroloj, Jtzij, 
< bridinte, iria ankaŭ ran, f, , fo >

Jam krepuskis, kiam nu «uiris suatoratauu kaj 
dtabliĝw an fa plej fora augulo. -
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litaj du brui ido'.
Mi trinki» ntri l......bru|h

Veldi ŭrrau pli i' ■ '■■■ -■ ■ ratta jarn posi b
sepa, mi n-. iri

Degelis, gutoj kiadta de l- i. . ■ En la proksi- 
rna primetata oni phwta ĉe Fra la iwlfer-
milu purd ' fajru. la faunHi&aj, punsiĝriitr pii tri- 
ninfaj. .......... bii t. l"■ i l i. i i.' ■ i. ■ u l. im |
kiuj oni en fa infero pikadas fa kotripalinifajii pfo ni
....

Mi aĉetis g.i*nhm  luj irta ni hi urbdoma. Ĉi» fa 
tiritajn kvĉrrita du buldogoj; kiam ili tinta, mi transiris 
ia stratoni kaj apogiĝis ni la lanterna «tauĝu, lisita fato 
rne kaj komforte. Mi ripetigi*  fa paratan kaj Itainein» 
is legi. Tii» «stis presite. lte hundoj cfefatMk tro mui. 
liĝis kaj ĝenadas eĉ Ja pasantojn, Je*,  kiel rapida km 
ĝitetg informo! — mi ekmiri*,  trankvile ifaŭ^anto 
fa Legadan Jus mi finis pri fa raboj eu terii unuii u*  
ttnnani lori liumi rta al banditoj en 1 .ielme i i -t kim» 
mi deris fosigi fa fajfan. Sur lu strato aprris mia 
infano kuj bezjtpaŝis profto iti Ugi» al i.......... .
disetendis fa gazetoo i........rifan fa vizaĝo. eksfari*  firme
kaj rrttbi ŝaŭmi iva ĝuste tiel, kici «ferita tarn -m 

mia muMiuiMtto ■ ’ - ' . ■ ' .
Siaj patoj Igi» foliu |i-i i.■••■••• ........i hin» u

' .n jan) tute» [touksirne.
— Venu ja pli rapidel — mi diri*,  kuu fabi «ute Ie 

guzctaii, »1 mi jam *«xHs  atendi!
ĝi rigidas du^UfMifie, Kĵtaiiis Mjfeto,...k*riSito  iu 

puŝus ponardon en 'buri itoi  Mi ia' !.»■ ,aA».»»i. 
ŝanĝi la jhjĵmmi, kiam fti ckkiirb. kuri tofo p . 
etenditaj. Si iitĝfo, pita falta, favife Mi ■ S
malaperis «n bi fuv» imba mai lii mo.

Al. mi fejitM. ke el lsi malfirma unkarait 
k.<j krioj, sed ifi erata npenaŭ nŭdebfaj, _ ‘

iwi..



NORDKABO
- Pr Marcel! JAnkuvlc« —

l -mg telli'*.  1» i«iti iikaliibj dr Ameriki-. [iomi? 

Iielcgou rmi idli tuti, kimi Iji dediĉi- ni li- l.rovirile de 1 
'"irrikaLi'. ■ Tiu' rfisraverfr uf the Nortli L’»pr- - n leaf 
finiti Kun' KlficdV Orumi? = Li Irnvinln du l» Norda- 
pimn!H)i"in1 jmĝr.i el )•■ kronilo. rtmsin*  tli» rvĝn Alfred.)

Alfred. Li iMrr, tli*  lu sflglcuaikso j, kiti estus umiko 
ilu 1' vl’Ji?T tenu.- *ur  sinj ĝermoj la grundan libron, en 
kimi li Tirita*  finn. kion li «urini pri 1« nekonata Hord" 
Almpiila*  intan Hn ifikrj*,  l.i iri.djunii rmrrislokapilima, 
rti kiu*  |iiiĵluUrtvUĵii liitkltijn ĉpini^ur ĵuru «rĝittihj f.idi'- 
iioj. *wl  kii'.- okuloj !-si.i- brilaj kaj ligiaj, kici de tnui- 
........’ lulilio, — fa, ili rian rdai tnnlprrik.niiiii-a Kuj 
'Hl.i-ii ln|.r*ln-<  pri la mnl[U rik-.imu murlo Li ustis liu. kii- 
.ml io (i alkuri.' neniu. Tiu. hie l. tago fariĝita [tli liaj 
pli tauga, frh e.riiĝ,i? unusila tago, 'Intu kite nulct<vmew 
i ml imi.' lu tii uokuri Lrilns lu siiiLgruĝA niulo

lin' <|ay? gre,, iuiigiir miti Imigvr, 

Tili tke,' benta u1 s.“ ane.
And nt<rlJjem,il lliron^li Hie loue
l w« tite 'uilon blue

i.lf tite ieli tiudiiiidil «un.

Lu reĝu uŭikidtie mirigdi- kuj h uota- precice- Ĉion.
En lili ri roĝn brilado ape?',*  mhitr f.iHtiuim, (ĵran- 

itaga itunhaUll rnpflu, kiri skiista? «U la la ilin ntti nii uniton 
L.r Nonio Pron e urite ri*

'Aiid iliari ujirtne before tmi.
t'pmi ihe uaitar' a ffdgHi
Thu hmte ami Laggeri! simpe 
Of lhe nnknmvn Ni irili Lupe.

V Imse Fani» a like a multfi'..,

La muri' ftvriniiŝ. Filius la prujno. Lajla; La nebulo 
kv.u.nu [Tran fimtellio plipluri"? la mili api" rantaj n Imriiuji' 
vi-il l njjm- prurlrfl*  kaj j.ieimilas plita.

la plumo du Tli i’1 jĉo IuArilirlo». rje vorte dl Kli»!' 
li aki ilma Ia rskLiftl.Citi du lu uj.lIĴuos u nir iste Mni lUtktAĴ 
rmi- li ho tancas aian kapon. I.i ilin rideta». Li prinus li. 
ver<wn dr Ju diriiap.ij. En sir> sunbrunigita naum li 
kahie iau ni'ĝhl.inkao. Li transdona» al Alfred 1« Gratu!» 
I*  i'us)u.irdeiitu»un kiu Minta». k, ii Lulis tie kir Itani" 
mkorafi itaniafri...

l’r«k-'iU tri tuiri t"ii"<rjeii «la*  verii.
A li ici li Granda : ip--- ', lu gloro rt*£n  de !■■

mjLrtik.-oj. tta UIO' Li ^lilion s,innis lieroi', rai- mu luĝojn 
du ilji- sugi', uii ii villi» ank.iŭ srii fui, Ltŭn homri povu*  
"Asrii. kiei uini el Ju pti j gruntaj siiivucrtloj d" du 
'fhiki'. li kolekte ĉinii, laĉu rakonte sidatr-tantiij pr» 
rivuli' Li Vilis U liumi lte,u.mu? ltaj krnuikislo tli- 1 
piJu-.u rsplum.

t n lti ĵuru uikui-. 1" Olimpi, 1 n m u min."
Humili, vidia itpLmL pti." Kn i'tflciiL^ii- X■.■ r»t/fnj ■ ►. Li 
r|ik»iifi|.i.- Ja Nuritan lTv>n<mtei'<Ml ĝ:x Ja Blanko Morti 
kaj pri staj specioj li rapiirti*  -J la plej imla i-iimitul.i. 
taĝr. Alfred.

Kiiijtt Animskuajn l>'e'iv ajojn devii «perii lin kuruĝ*  
• iru, kili IUI ttfo Vrlirpij kun kviti klinataj (rsil noi 
'iuiot' ' eMipvrjjaĝi-’ rd lu uci ulri orninte rnfednolo kaj 
tunui li ckvtdn Ja versu -tataii'pal prfibm firil.ti de b 
■ iu mdo. 1-1 Nordni» l-,r..iŭ»:.nl oicm, li vili» Ia muli. kili 
•««■ili». k», l-. nimi fifiis uur iu- 1» Lmrikoteŭ uii d" tiu 
iivGdilrf.i tu.tno denuo: ralm.i fon sur sian rufliut Luni 
injon Sune Ij turnis dudrLkvarfuju lu eaHnhurtfi^tiit 
mr k busprito di. 1' ii po ne forigi? plu nokto. Eĉ post 
"1,1 ja,oj m piu-t. uovo' iTDutre-u pio titi ĉi trivi»j)il, k»

unui: li eknidia la «finon ,1*  l......... rulu, k<- li trnvivii
nniii' lu suurinktau tegiin.

I iu huvi« h LiorihiU' 'Jiv sinri limu lu minuloj 'L' 
sumera tinklorrmrc' supre siti lu Noitlkiibei, liu povas lipi 
inlcr siajn lumnorojn tian -imiojuirJou, kiu agordo" lin 
je poi|»iii'L pmtŭrnu kaj ildiikanio nnk.ih duni Iie mili 
fnw maljunado, Haiti ui pal|>efM jmn nur ]n tueinorojn, 
kiel lu imiitnrniejri ■ rojn rle 1' nu,aria Sed, s» la fingroj 
de rmi 'inimo eklnji> itra ĉi innmrirpcrĴMi. ni ektre- 
metu- — kaj dhri..... ui Irirbm ■ u .d profi «tini finiajn, sed
iii.furui-siHi iri beln]ojn.

Mi rian» ai>r renioj du idtivrij (liniitanpruj: sur 
rukoj, kiuj aiidare fend» I.' laitirrm. »nr la italaj oimpo- 
hife, nir Iu blindigaj m'f>>-nitnttc-rij, Je kiuj mi povis 
iinriilirl 1« suprojn du l Alpoj, m J» ruftegmentajn urb- 
ajii rio ijiiuibrirdiii. . Giri ninnlojiiolu estia mm liberva 
dr mia tini, sed uble nenie nti 'inti, iunile li, mulprol- 
riiui^rio rie la rniiierinli>'..i mrtnrlo, kuj nenie rui povi» 
saI u 11 liui prolsime ia tri un iton ile l' iii t-a ilfiuo, kiel aui 
U • lijn" de 1' NnrrJI;-it"' Lin ftairu^j fifmumeritu, liu 
«enfina main, (rene kni tio rlrisi.u bonii'j kun viplmj 
nig.vrttiij en polvo, nimn Lu rolu', un sia orfeco, «Jera*  
i igurdruii.r. kontruo lu '.muj koleroj de L' tiTrrjuntuj: fji 
estiis nian» la irjuaJiamu.

KenkonfiQO
— em&s —

fludzie gmiLii»|io »>infirto. nutra 
ĉe rund' athani.

Siliki.*  nebulo ilfi I’ lierbn velo, 
f.a viroi m matenan -jvlttlis »tatibri+'

Lu < ioji iu gai.,.
I.nlleuijs  nir, ii-lvre eu sin ritio
Iji k.... . rmiiiko. ĉu ii mntiiT <

bo, atnildnu?

Odi iris ],» fj< itoj j kiui [mii lu j, iuijn j 
ni eslis -ajaj.

Ni luiptie lu «Huon smi celoj, pluuoj. 
Karesis «iu vrMHnj vumwlaj, vneaj 

per entili) | munci j
Siki'Ui.JH fili «'Lta ni ni Lilioj 
lviiliiilc ni kuris eri ron tnienia 

prisi papiloj.

Ho. tiani ju m.ip, sutdmta cnt» 
m ĝojon festis

l. umno de «tajo dum («aeis luHNij 
AntĝerjtiOĵii infane niiiv-ijn [riuniia 

en iitaj k/-roj.
A . "■■]......  .-k -. .i lu» MftaUi fi li iio
Kuj gjtd<- nin i.jjl>h' hi noqĝauĝekt 

dimi nukta nu ito.

Higttfdu1 ..mm estus rJarmve mujo, 
-r»! kun tndlgnjo.

Ntui sargdr nin vim Lf j eri»o zumas
Stai liuni mal£oĵnii tuernjroj ledaj 

je ĝvtj' pari umas.
Kisi .iritoj ilu iaroj ŭn vi jn* ’iimm»'J
N. indi» ja ku ne... sed ho!, Nti diru 

vi khi! ploras?

L7 gprrunln pfjemo/ u
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Herooj de F Homaro
— Georgo Verda —

Ne per teruraj sangaj bataloj ili gloriĝis. Ne to- 
tas landoj deJiertigilnj, nek popoloj dekonigitaj kaj 
bufalaj, kiuj eternigis iliajn nomojn. Ilia heroeca 
esta*  ia plej albi esprimo de T vivo, de tiu vivo, kiun 
ni edas kaj aspva*,  Muti ni vartas en niaj koroj kiel 
plej dolĉan revon. En la funebra huw de 1’ nunitj 
tagoj, kiam tii preskaŭ peldis jam ĉian kredon pri 
vera h oimi ,u imbro. kiam tii jair ni meni sentus aule 
mallaton kaj ntalMUmou. la gloraj nomoj de Slepnov- 
oj, Kamateteroj, Moloko v-oj, Utedsov-oj kaj iliaj ko 
legoj elstaras kiri flamantaj tordoj kaj brilas kun 
blindiga lumo, heligante niajn n mn mpi imi mojn kaj 
vertonte froton fidon en niajn korojn. '•

La ekspedicio de »ĉriuskin< kaj., ia elsavo de ĝia 
siiii iv j tlop.ei J iru v i j 1« «j > kiuj m tilioj nt imi eksterordi- 
naran kuraĝon, sed antaŭ ĉio — profundan instinkto 
on de homa respondeco kaj solidareco, imtes sendube 
la plej bela, la plej poezia ĉapitro en lu historio ife 
nia gangrenumita periodo. Gi nsta® potenca antaŭ*  
ensvingiĝo da 1’ homa spirito kaj plenigas nin per n* ” 
rsi ni m ebla ĝojo — ĝojo ne Rolu pro lio, ke Ja mal- 
feliĉaj iprompuloj estas savitaj, sed ankaŭ pro tio — 
kai tio por la estonteco estas la plej grava — ke la tuta 
helpagado da tiam minacaj ilanĝeroj estis konsiderata 
kiel afero de nada honoro kaj prestiĝo.

Kun retenita epiro ni ridadis ĉiutage ĉe la ra- 
dio-aparatoj aŭ sekvis avide la gazetraportojn pri la 
sorto do I malfcliĉrdoj, kaj ĉiufoje kiam ni m ĵigis*  
ko tiu aŭ alia aviadisto entreprenas Ia savoprovo», el- 
metante sin meni al plej granda risko, ni, akiritita j kaj 
emociitaj, baris li nekonatan heroon, plej sincere 
dezirante al li sukceson en lte batelo kontraŭ la kruel- 
ajoj de 1’ naturo, Ifrigi*  nin dekmiloj malsamaj, 
kontrastaj konvinkoj sed spirite ni kunfandiĝis kun 
ili Kaj se iu al ni inklinas al mistiko, li rajte*  kredi, 
ke ne sole la gloraj herooj savis la ŝiprompulojii, sed 
ni mem ankaŭ, ni ĉiuj, kiuj, vere, korpe no partopro-

nis mi k savado *mh& seii kiuj en nu |itoĝŭ 4r l*  rtuMl- 
dp, en Ĉiu teran^uhi || ĉiu tan lta U Multtro ~ «Hlte 

m Ironii | kun ..... herooj ThtaM bornito iurpi rus al
ni iun nubian fieron Laj ......nilian spaliron
i........ Ini'imj kaj lirikoj mii- Iji mĴiarjj vojo du ilte mi
ua vivo.

i 1 lio ja tamaa' lte ĝuste mm, eu l-mp" de 11 
nika ugi itsmo. Staro k ideo de tamita vi kaj wi@ttai«ri6 
refalis on foran MrtiltvMffl. kuiko tta lim vidui pruvi 
al ni, lie |ri eraras, ke Lu lioinateniino tute ne tajfon- an 
koran lion........bitan — ili fariĝis Mimita iiniretoii
uto du liuta o|iiiiiii,-,iu.r lori kiri longe «Misto-. wr nin 
Iuro humii-........ i..-| l -Litanoj Juij Si humi! \| liri
longi’ ni finne «ite iron» la etanoMriun do lmai», 
-l- ■ 1 ■■ J....... ltaj imita uteralisiuo!

La Alrikemnlroj. Ccruiroj Jaj Jfa-
poleonoj [lei-das rian majestan brikon, kaj ilian tatani 
en la historio «Mitaipa*  <ri"n -i" l ■imiiro kaj horii'! 
nobleco, kiuj ofte staris ĝis Ban en angulo de T for- 
gi*u  M ignoro. Dekgroto retorto de fanatika mik- 
iv^ĉaristo kapabla» mortigi iri Mta pli da ni ti mai 
amikoj tii la vantano de ntaj napoleonoj. La braveco 
de 1’ rusaj avĥtdtetoj estas riekompm-M.i !■ 1.1 -m- pro 
vos uan iu ri li nunaj «papritaavantoj*.  Feli&i w*t»s  ta 
geiieruiŝn. kii! «rios mpckU Mj «riti riito lrwn*wir

La HMmilanda roghftaro krtj|| s^eriahn mdotm, 
nomante la bravajn aviadiahui l....... . >l< Ŝirota
Kun nobla ogaiamo dii ridas nian pru teston ri St»
vetio: ne nur la viaj estas tiupĈi herooj. Apkjafi ni, 
kiuj spirite arii vis ili m dimĝcran vojon, ankaŭ ni vo 
tas Iteti ta tatoirin jubili al tiuj h«rwj Stafoipv^ 
Kamanin, Molokov, ( itakov, Sim-li 1 , ■ ■ iin| kiu,
forrabis <l> l lU.u-k-i M.ntn cuiiii 'ikton ,11 kaj ia 
donis ilin al ja vivo, ili ĉiuj estas ankaO uiaj betvuij No 
nur xherooj de Sovetioj sed .Herooj <b 1’ Momio», 
«Herooj de 1’ Homaro' kaj al tiuWi ‘n-rimortaj 
herooj ni jubila» hodiaŭ kaj aktainusi Hura! Hi vivu?

Laŭ tri ĉiold ii ekioj ne «kzistas eĉ la pioj malgranda 
terpeco, kiun povus homo nomi sia hejmo. Oriente kaj 
okcidente vere ne ekzistas, sur tiu ĉi granda ringo ĉie 
ĉirkaŭe regas Ia virgepur» Kukuma soleco. Norde, se nui 
ne konsideras la malgrandan okcidentan Aulesnnd apud 
la hordoj de 1’ fjordo Kingsba? Je t' Spitabmgen, nur 
sur la transa flank» de la terglobo, trans la poluso — en 
Alasko (Kanado) vna» homo. Kio troviĝas sur la vasta 
terglobo

Kiam nia ripo proksimiĝas do k direkto de T insulo 
Lrsoj al Norvegojn. duai himoj ni «ida» «u&taŭ rri torfi!'?*  
flavajn, nobulkovritajn, Bunlmnigitajn rokojn, la fata*  
morgane» do la malproksima kunlimanta. Ni revidas iun, 
kmo malgraŭ ĝiaj inuitaj mankoj tamen nepriskribebla 
ni sutas. Ni revidas —» Eŭropon, kaj rti tre amas ĝin, fifi

Kalvaj, rtezrrtaĵ rokoj leviĝas tuii*ŭ  m. Nepia vegeto < 
ajo, nur birdoj vivas sur iri. Ie k pafsmmjn dp la rip- 
k.mono «alutresponŭzs miriado da birdoj per laŭta pep- 
ado kaj flugilfrapado lliaj svarmaj inalluinigue la riston, 
fri k ml direktiĝas ial ntariMctanto ~ liaj. sub taiilid» 
’Pt ro* jim altte «nta*  rri ta. fiera pnmmntarrj de 
la manta Magprĉ, toi 807 iu. alta Notdkalto,tiŭ etete nita*  ' 
perpendikla; rualhriega, spitema ignore ĝi riganta» X' 
malsujueu al ta ojidf1apartanta. nksritta» muro Sur ĝia g 
supro inleldjĝo» -eto 'Iiiiiiii Laj k riluntoj de tottpp

homoj. Nin oui bendas; ta jioriŝta*  kiu sria*,  he nuu 
tadi miloj da ilustritaj [mAlluictoj dismigrus cta ĉf tie jM; 
ĉiu direklo de la vori&oinpaeo, — kŭĵ ta pli j norda tate- 
portisto, km hodiaŭ tie supre kali: nlas je I miilplMiigodr 
kelkaj boteloj da sriimalnlilnj, pruhihieiaj trinkajoj. Am 
Baŭ ili ken»! la tartmm uraramuu. Kiuj en «i*  rito mu- 
lojn pavas ateri dum sunlumigita nokto sur ia pfej timda 
pmmontoro Je Eŭropo, tiuj tie supre skribi*  Ihtslrilajn 
pntlkurtojn kaj pro ĝojo pri aia grandii fenrisajo ili inte» 
tintigas ta glasojn plenigitajn per sauallojkoia ĝampariaĉu 
anstataŭ enprofundigi riris animan «ŝa! ta »imliinecon, po 
ke ilia animo rifton iom da tsjnurzt»ta bmtrati
la purgatorio dcL' rivo, \

Ni hava» Miton. La «gqpnii> iuta*  rih>irt.i, jta. ŭroan»» 
kvieta. Hi- artk»ŭ torte de «ameto Etititoaa ĉi ti» U <"'it 
ventego, tiam aaairit ttamcb, pima riprohriritfĝi «1 Nordtaho 
Sur ta un n nd>< taaj rnhfjj disrompite*  «ĉ h plej Forte 
tateto, kvuauŭ malpuron 'ĝlato ĵriita -da ■ l- • Iri u-' 111 
«-feriota kontraŭ la ium nu, Hi.uu U’ -rihictelbi diboĉts,h 
Irumurŭ «*&  Ĉi liu tee au»nĝfc.«.

Katate pl mrMilto- ta Mimi

^la».
l 'uke 4i-klivd|, li-irFiok.nei',.1 m...... «ili» vit

eblaj. iftWB ata uinr»p<
rigardas «1 ta~ molli». Infami» lan winwWli^Oiiri' /T 

«Ublmihi l”....... i. 1^*«  «p«i Hi 1'



El „Ca Trofeoj" de J. M. Heredia
- G, JParjne/JĴeri -

A! triumfinto
hi)i^r;tnr grMtffsnfu', rut viii otli iliaire
ilf u ijit fm'.6;. .h. '<j j j i far i. n i-i i j i.. A'>ji i -u /, r<f > '_i n

d/i- i rfinrj ar.f. fa ilifjV, <lrni«jnj'lr iiprieitoroĵH.

li lr> fnlplnĵti tunfi' Li fi-;1 I-I li u ),'■:) -Ljil')il.ie.

(?n .tnrirv f!< r.Vj., dj, lr'j.'U;(>J Jrd'b irtkrif.,tr 
hhi fi’,-, .ri.rrAi» HCTntj'1* ! Flotojn kuj konurojn 
<n ifa berchi {>>jn h.ij m I.i f riemann arojn, 
Ii.r i jr>r, ■Ĵr1 };r l' /mtrr" cir tlrriti cin rnaljiifir.

L‘ flrmi/rni folan lidffigaa /n TffliĵrO /'irii Ca do UT 

mpului titoli /irnirn, irani ia j un r n tojn itni’’ 
Ifla hrrlrr' lufittv jinr hirvi dri iroj'',

hui . fii- ri-iirr.jjji, Ulinoj /lk' to i tat.

Ji nfai yfor' ritajn ia fa. i toi? faltos,
Jftto fcsjrripuf' ' tlTJ11rrtli h/ i Arrtfl’- 1(1 fitljlll"1’

La kuranto
/riti lta rtan rM/ttj, <'fjt,friiiTifo piriM.tr /fini,m 

l!,u,,(,, l' H,i,ii,-, 1'i.i'K T/nrfJfj/ Irii falli 

jjfiH/ri ^ri.- p-U per urila, lirli T/forjo /uUfiipfr-fa 

i .nr/.FiiMi/ Jjr"|jin '■■■■m fi1111 ui<irm> jiitHlft

llf(tl, 1 < ,r. /ifan/cilfa ii mitatfMfoco 'ni ifrm . 

rfi' i’ Ininta brani*  fir.rho guteta (10*1  putrita, 

j-J i'.j irimlfhtit, ,njrnn.. j’F'i>fTi' to tiHrto. 
ifrrlrr fa ffa■ lipiJlfo f riudi/ ffavi rnxirj7n bruttan.

4 ■
Iji nul mi. ii tinbiupfljt ta febru kaj tijmrn, 
i‘n /latii, ‘ ,■ 11 u i| 1,1 u. tfi Jij,nf i“ o -' i‘.

JII-O /artori n't ifiir.i-i,; triuti.oloj ,-l lfifiiln;

l, ifnjmt iif« i-■ 1 rtrbfa ,1.- lut iair irri ni-ltu^ 

.Ujj |U'llri fai jlf Ilfi l f> Jlfa'rfa'*  F 11 f J l ,

li firi! iu Jfffljrr rli Io cirile.’

Epitafo
Jqft fajfaj, fai /'ntri ufo! n. /n tiri rri,r „ntili>ku»lo,

ffri iu itere rni-' .eu-tiru ktKUrid jrfi-*
fate! flugi!'. 1'iiiJ nrriu \rrij •ierihlj k/ orr,.; irindr1,

/trudita rfi lu juli u, i /ir.-K truj' Jfa u-, t, u

f<, Jr s*  iir nrilura tnuligit juni lu f lallu
rii, iji;.- dr l' knmMf, ittlkoj kuj grefto - j.-r.- i ratifa*  

t‘ur jili i u ifariii fa,, ilu n, jeni, ho rtjfirii 
pasii oru ii,, n p peni >tif ĵ«i efo briifJo

/iri/urriIi ■ +IJL iii rm :n dr' tirtaitn<i fritiFifari"

dto firni'lim Hono n urii Li ruli' /rtdrArir
?/<', nu tnrf' fariUuto ol jldofu ĥamoj lifiolail'.

Lci forfluo /|J’f fa iirrrj i.i ji faj i J ft irtoj pelta'etatoj 

iri fa ljjrciirj JIJ-J ĉiun mdfanOA 'lnrtkat 
(i/fFrin ilu rMguioj fnt-inni •Ifiilfitttt,

Ilinan....... ir ipotiili|jiu. lu riintll" riH dirinta?- pci ia
t. ■levo rfa I' iri.litro,

Xi uiiii nuliĝas. Pie m:fJ|u "i-.<pu- . ....... jjijruil.i I*p<nn>
skiilptn.i.iH i irrvoh r. i n i-k >jt> u i ti. N < ni cgn j infanoj k u fa Jan 

tii-n kaj ri-1'11 k»j jiropmkH kolcirnjii i.KfUĴ li- inrn.i. 
elpagu kuj-L-i mj.i kundukas uififrn, kiu 'linii Ldlnj 

tuiri nlfij plenigas pw ia pilgrjjuŭnluj ili- J Buki. Eslas 

('irkciŭ fa deka veapftf, tanian ni rinta rke*  nur tiom, tw 
ni iras en ombru nti iu prapre ombro de l Pfortlfaalio. 

IJI»L tri hull brunoj Tii Klingo*  fa tdlaucTii du l Hiulllo- 

■opr.i, ri.; Lii- kiijluiintu, .kniki'ildukNH .tir L-faiiLci suJiv ijn 

vojo L i/ln l '4115 ni l-l rsi cu f’ 'iu 1 ? 111'i !■-ilji i Dum ni) miu- 

IILuj Otli ilrvrh iri Icili lila i'i dra 1'^miln: nii uc^i, in-Lndo, 

nur liu li Vinline f.ulenti- niuntrT; fa ĝtiiUuc diri-klou 

.L-ii|irr' fri'-'- mĥifa- ruto iu i-LULrftt^, tiiii npiri» ili’ 1 IHOrri 

l-ij I-I Iiiiiiii! riduln tfa r fiti ' unu.-. La luirtiria, lui [rcW)<4 

«bili ninfa. ■ reaiKUFi.iu uni lUtimia 'UTif.i k inru trupri.if.......

iĝinie ini iiu.irifaxa tiun ĉi rugiu atelon, iu l’ ■ ijmJiJ do 

l L L llrTr Lrk 11. T» '111 hli 1'11 lltrn kaj reen rjllriunlujii ii'il- 

I" n u ii jfi v nin qu, rpnrtili- nii dflm^ [j,-iri pri fakulino 

>in kiiFiinhi ni.ilairinŭ ■, iihrnsi viiuiFt.1. La fadeno ifa lu antio 

'-■lua pi-<lnktii .iuLaii uolttonti-F.e. std ■!' krifas al ni >lr- 

■ 11 Fifaru n i i t iri -1 ri m 'ma]u: inlAeŭ -M II 1 . ■. i l l 1; i iiljI/fij"

.'lin T.rlc.niHft rukj.jiri.ij. kolmjrj fai iu- pliF fa

i,‘iru-.i da [ fcnulOj eed de Iii ^it l". 1’itK: fa Oi-s.ŭnir, lli 

imura. ■<i\ri’riti:i:i, Ŭrttrfa tWMml> kiu ml Ujtjf ĈI Htprf, 

Ufl srii, k i"!' iifiTiif i'- lite t?-i rnrlin dianfT kiti Hsbfm

lfa ila kn.lL lu pena'! (ie urui mo.

Mi rig-i nfaris IU fa fnjrnkoltiuml u- fa .euluj, tli la

mn lim Fo t"k kaj k'Likto auta ĈE la l-i j.ri a.Cuf l n |n {■nldru'-
ip,.ini:i t h rJj ],n prm uj a hf-n-l-i iipo injon» t lu ĉiruprr 

iiiir fo runli idi li i. Vii |mmH pin tujii sur uiiii u lacifiFiiiii. 

liai liu iili- lu nitaj oj ĉi, rut Je ili rfa .irii u irii- .'.,i. fui 

tska helajn, liai l,- [ faj grnosfa tidir-n .-~ii.i- lu «Ikjo tl,- l 

HIHIHI Ĉ.u r ank.tii de tle rigardati! 'hi. Iilii ain r ipi rifa? 

fi Finnia kaj [inliUii si, <Hlif‘ nur Indajn.

I''it<u heFi- .,

Kiiiuf ira l.......... nla Tuj e Io tui pata& r*eu,  mi nerita,
kiLiiii ini rKiĝts: per riHaka-ldn ni>-tiiurii. !St*J  mi anli aŭ 

Mlita klinu mi u ieliris ljii-: per p b envii i£i rito O-tpvrn. iani 

Ip„r1<uui- -ii 1| [iq-inlr> iri grjnditni. kini! Etli trKiriri.

Kiam Fa Orinoerj malrapide *in  fumas ni ŬkridMilo, 

farii "'i la imita nokte, drriore leviĝu la simo elkrij.<i.uiuta 

fii ■ r kelkoj m iii u toj. Gi k ni uriga*  «Iji t i n l r u p- l ■ ■ i ■ 1 

p.r.,1.-Hi.io.iuiajri rrik"jfb du 1' ^<jrilli-.l<o. Eu min .lli' lin 

Him-v nu u a? paw de Ady:
............. .............. tfnjtHlo

S<jrdk.'iL' iu ist. iru. fn-mdft i:-!i).

El fa luni fari: IteAttmidm fMrJrV1.

Dni 1l.ii'F.'il .Trvikni iru mu*kj^i ‘ fai j.S-jA.i liivu^nri 

"i Li-ta fai bforiiJava, Eu tii punego 1*  rita pinrajit 

jatn.jrr rti Torino ltalujo', kie Dmrli- 1'luiljtf lbi OftkJi 

I.iifJ"' lli'.' K 0-7-11111 llilFfl.i Li MtM CKO ili"! lti Jpiljisllt 

k ni Stli liu i 1 L-UirpU li nllFiiri.- ?rnajn 1'ri-J lilioj n. J'| 

dl'kJi'T ■!.■ liaj l.rttafa iti ,lj. | Ir-j .'tuj, F[uiri r ■.11 jrj-:■■ ■ >ij iflrl-ri 
ml rita-: Sur mptoĵhĵ Tojoj (ijpjS.j, Agluoeĵloĵ (i^ioft-t, 
1,11 Alpoj 11 lfi I-I. La ŬuujIdĴ du r \j,rrbj luJo .l, faur- 

itje «ri-kifnL'-. lliin^un.j polmoj.
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printempo fihiozjis
(OCVJA KOKOSO
- Jt/Vfĉmo T-

Nun, Sinsuke mem ne povi» kompreni, kial li 
mortigis lin, kial li faris tian kruelaĵon. Li ne pori 
pensi alie, ol ke lin instigis senespera konvinka, kc ii 
povos sin forsavi nur, se li mortigos la viron, kaj li 
mortigis liti, kvazan un duonsonĝo. Aparte tle la ner 
voskno, li sentis hii si, malgraŭ kelkaj vundoj dolo»- 
aj, ankoraŭ la ĉeeston de tiom du spirito forto ke 
h miris, «Kiel fadie listas mortigi homon L

Kio okupis lian penson en la sekvonta momento, 
estis la demando, ĉu li forkuru, aŭ kapitulacu antaŭ 
la leĝo, Ĉiaokaze li ne malfruos li Ironklŭdis, se li 
iros unue por vidi Ain kaj poste elektos la vojon 
notan. La aspekto de hi korpo de Ja vii»), povinta ri- 
di, koleri kaj batali ĝis antaŭ momento nun rimplll 
maso da karno, kuŝanta tio kiel Ŝtipo, tiel subite perd- 
inte la parolkapablon, — nun ŝajnis al li preskaŭ ri- 
dinda. Li tuŝis la korpon per siaj piedpintoj, k.ij 
lia sento de teruro strange — miksiĝi? kun tiu 
de amuza mokemo. Ial al li ŝajnis, kvazaŭ tio, kion 
oni nomas homo, estiis nur treege interesa meĥanikajn 
elpensita de destrema genio. Por eviti provizore la 
malkovron de sia krimo, li ĵetis la kadavron kaj lit 
batalilon en la riveron, kaj tra Li pluvo ankoraŭ forte 
batanta, li rapidis kure al la hejmo de .Ja boatisto en 
Takabaŝi

»Por nia ĉefo mi bezonas vian kapon«: — diris 
Santa. Do estis facilo nun vidi, ko Sciĵi estis, je lia 
miro. granda kanajlo, kaj lia domo devis esti nenioi 
atili ol nosto de kanajloj laborantaj sub la masko «h*  
boatisto. Estis facile vidi ankaŭ, ke Seiĵi intencis lin 
mortigi, ĉar li rolis forrabi Cuja-n Sed se la tuta do- 
mo estas unuiĝinta on la konspiro, la foresto de Seiĵi 
tuto ne signifas, ke li povas tien reveni sun antaŭzorgo 
Ĉiuokaze, pensis Sinsuke ne estos tiel facile revidi Cu- 
ja-n. Ja pli tenge li meditis, des «pli dolore ĉagreni^ 
liu la penan, ke li tiel facile falis en Ja kaptilon de la 
diabla kanajlo; kaj lia ĉagreno plu kreskis, ĝis fine so- 
vaĝa malamo al la boatisto kaj pasio de venĝo ekkrevis 
en lia koro.

«Mortigi iui u, mortigi du — kia diferenco? Se 
necese, mi mortbatos tiun hundon. Kaj tuj tie ini 
mortigos min pro justeco!» En momento de senesp- 
ero li pensis tiel; tamen, vivi li volis je ĉiu kosto ĝis 
li revidos ŝin, amatan sinofero. Kaj kion fari, se li 
ne povus ŝin revidi - revidi neniam plu? Antaŭ la mri- 
ĝoro de tia peneo, la pasio kontraŭ la boalisto ŝajna 
velki for de lia koro kaj ĝi nun pleniĝis de dolora 
sento de mizero kaj soleco, neretenebla kaj neregebla.

Por sm ŝteli eu lu domon kiel eble plej senbruo, 
li komencis eviti ia picdbruon jam kvar aŭ kvin metr- 
ojn de antaŭ la domo drkaŭirhile en la mallarĝa pa- 

fianke de la domo, li metis la oreton al la kui- 
reja pordo, preskaŭ dezirante aŭdi plorkrian de Cuja; 
sed nenia roto interne; tiuj ŝajnis nun dormantaj. Lu 
vetaro neniam {nuus esti pli favora por tia tasko, kaj 
li {iensis, kii li [nivas fari iom ila bruo. Li maltime 
decidis [notorie demeti unu el la glitpordoj el la sojto- 
sulko Suli lia kolektita forto, tamen, toj rodis' lu 
pordo; ĝi eble ne estis ngi toi kaj facile glitis flui Aro 
lin Ia iutema ĉambro li trovis lanternon ĵetanta uuil- 
forlan lumon. «od nenian signon de antaŭirinta okaz- 
aĵo Tamen, li ne forgesi» antaŭzorgi, riii armante pm 
fiŝtruriĉiJŭ, pendan la apodi la defluejo de la kuirejo

kaj kaŝante ĝin en la sino, ŝtele li iri ŭtoTin-ii K.....
apenaŭ li proksimiĝis al lu bazo de la Ŝtuparo, jen — 

K........................... 'i. S-.fi l lu L, ■
de la boatisto, kiu alp'.. li tia voto eslis npmni pli 
el flustro. . •

»Jes, estas mi,« respondis Sinsuke per voto tre 
mallaŭta kaj raŭka kiel la Ŝia, kaj tie li haltis.

»Do, kiel iris la afero — ĉu bone?« ŝi plu de- 
mandis en maltrankvila voĉtono. La virino eola sidis 
apud la fajrujo du varmigante .per piedvarmigiln. 
Videble ŝi atendis en ĉiu momento la revenon de 
Santa, eĉ ne povante dormeti. Kaj sufiĉe strange, la 
dungitoj, kutime dormintaj en la apuda ĉambro, ne 
troviĝis tie hodiaŭ nokte Cu do Cuja estus iro for- 
kondukita; li demandis al si, kaj tio mirigis lin ĝis 
teruro.

«Estu trankvila, mi ludi-, la rolon lerte kai bone,*  
li diris imitante la voĉon de Santa, kaj maldelikate 
malfermante la ekran un, li sin montris antaŭ Ia virind. 
Daŭre per la same mallaŭta voĉo, sonanta eĉ pli ti- 
mige pro sia altrudita moltonero, li diris-------

«Diru al mi, kie Cunjo eslas.»
Un, Ŝin-don!« ŝi kriis spasme, sed ne parolis 

plu. Ŝia miro estis tiel granda, ke ŝi apenaŭ sukcesis 
ne sveni post granda korstreto, dum ŝi blinde serĉis 
en sia koro inri artifikon por kovri la situacion. La as- 
pekto de Sinsuke, tamen, estis tro plena de morta 
ekscito por lari al ŝi tian ŝancan. Li lippii ije 
kis tion, ĝis li trovis sin en la huno rle ia Lmi m 
ne nur lia j vestoj distiritaj, sed /inkan lia korpo mem. 
estis makulitaj kelkloke per ŝlimo, pluvo kaj sango, — 
terura aspekto, ne de surteraj estaĵoj. Momenton ŝin- 
suke konsterniĝis vidante tion, sed K tuj eksciis, ke 
li nun devas forlasi ian ajn esperon kaŝi la faritan aang- 
vetŝon.

«Kio ja okazis al vi, Sin*don?«  ŝi demandis Aaj- 
uigante, ke ŝi nenion scias, kiom Ŝi sufiĉe «etriinkvil 
iĝis. 1 ’

«Kial demandi? Mi ĵus mortigis Santini Se vi 
diros al mi, kie estas Cunjo, mi ŝparos al vi la vivon t 
Li etendis la tranĉilon sid) ŝian nazon, kun minacaj 
voĉo kaj teniĝo. La virmo restis eĉ provoke trankvila!.

..Sendube ri «rias sur la aupra etaĝo, iti diris 
kaj ekbruligante longan pipon, trankvile ekfumis kun 
indiferenta rmeno.

Si estis antaŭe ĉiesulino -un Jo&ŭara, de Jue Seiĵi 
prenis ŝin, post kiam lia unua edrino mortis Malgraŭ 
sra kresko iom tru alta, Ŝi estis virino lenii helu iiuiVtk 
koloro kai treege alloga talio; vulno en la frua post- 
lagmezo de ria vivo, ĉirkaŭ tcidekdu aŭ tridektri jar- 
oj. Kiel virmo kutime fanfaronanta pri riai firmaj 
nervoj kaj koro, eĉ superaj al tiaj da viro, Ŝi neunui 
perdis rion aplombon en tia okaro. Eslis rriumeMr an- 
kaŭ, ke lu virino, kutime rigardauta lin de supre, kiri 
knabinece malfortan granaton. u talis liu» kun teson 
pri murda kiri pti malpli simplan tamaron por Ain 
tintigi momento, kaj ĝuste juo tio, ri Li n «bl» meri» ne 
montri sian malfortan flariKon. tri volis ĉiiurikaze tra- 
serĉi la supran etaĝon, kaj provis tigi fiajn «atejn 
kaj piedojn per Ŝnuroj por ne dori ri ŝi driort for 
kuri hti»rtwi|wi ■*  > « »-u« .

• Kialoj t uji ttoro lu, diablido!» Si MO Jetis raiton 
por stoki kaj luktovmki la viron, Imriŝnte ca K trratem



da vireco Sed sub Aratio «Irmila sur la spinon kini tiel 
granda forto, ke ĝi preskaŭ sensentigis ŝiri, ŝi rui fali» 
pun senpova antaŭ la cio. Nur unu foj u sperto en 
hommortigo donis niiriiidnu progreson al lia arto 
lerte fleksi, tordi, puŝi, premi la homan korpon. Estis 
negranda laboro al Ŝi itsuka ligi la kvar membrojn de la 
virino kaj ŝtopi ŝian buŝon.

Kun la helpo de lantemo, li supreniris la Ŝtŭp- 
aron. Cambroj, kamenoj, malantaŭo de la ekranoj: 
nenio restis ne traserĉata; sed li ne trovis Cuja-n. £i 
jam antaŭe supozis tion, tamen, fine certiĝinta, Ee 
Si estas forrabita, Ii sentis sin senhelpa kiel infaneto 
forlasita, kaj vojperdinta, Mallumaj pensoj n lukis lian 
koron. Kun vizaĝo tordita de duonplore, li malsup- 
renku regis la ŝtuparon kiel frenezulo. Sin alkroĉanta al 
tii jam perdiĝonta espero, li trairis ĉiujn Cambrojn 
dela malsupra etaĝo, kaj rigardis eĉ suh la verandon, 
ed nenie li povis trovi Gujana, . • 7

»Nu, «feru! Kie vi kaŝis ŝin? Alie vi perdos la 
vivon,*  li diris, kaj formetis la ŝtopilon el ŝia huto. 
Kaj dum li demandis, li frapis ŝiajn vangojn per 
jjiĝte liitekio de la tranĉilo.

Lu virino silentis trankvile kun fermitaj okuloj. 
Baldaŭ ŝi iom malfermis la okulojn kaj akre rigar- 
dante lin, ŝi diris:

Kion povas fari vi, azenulo? Vi mortigos min? —- 
lione, neniu vin malhelpos*  Si ree fermis la okulojn. 
Si ne phi moviĝis, firme kiel ŝtono. Okaze li rimarkis, 
ke li ankoraŭ ne serĉis en la ĉambro de la servistinoj!, 
itej kr entas pli prudente devigi ilin konferi, ol vano 
torturi Ĉi luni malindi..... o rinon, Li salte rapidis
tiun kaj li r strange deiun--. li truri- neniun el la tri 
WviMmtrj. kutime dormintaj tie. Sajnis, ke ofe .intano 
h-i M..i,di». Li damatojn kredeble kun komisio, por ke iii 
i..' tanu la vojon de konspiro. Skunke revenis do tjoi, 
ti" li kiria Ia riitnur, i... |. «I kiu kaŭro? tuj malligi» ŝin. 
Jctanln riii antaŭ Lii viriri ni, kun kjijvo multai iti i l■ 
planko. li Lu mileti*  Ia manojn eo gesto de publika pre- 
ĝaMto. eĉ ne la maniero kai huiinleeo de surstrata 
atamruto.

* Pardonon, rai prtasri ti esti» fervora. Mi pen- 
tas pro tio, kion tni far» kontaaŭ vi. Mi pentas, mi 
patas riii — vidu kiel mi petosPro viakompateojo,

laa ttuM (junto!' Jen
tllllU

»Nu, vi devas scii; vi serĉis en la tuta domo Kial 
demandi al mi do? — Tio ne eslas mia afero.*

»Pro kio nun tiu ŝajnigo? — kiom ĝi utilus? 
Por mi ne eslas malfacile ridi, ke vi ĉiuj unuiĝis, kaj 
iea forkondukis mian knabinon. Nu, ĉu vi ne vidas, 
kiel honesta kaj malkaŝa mi ponas esti al vi? Cu ini ne 
diris al vi, ke mi mortigis Santa-n antaŭ ol mi venis 
ĉi tien? Mi ne diras, ke rni volas trovi la knabinon 
por lari ion kun ŝi; Dek ke mi volas kapti vian edzon 
por min venĝi jiro tio, kion li faris kontraŭ mi. Mi nun 
demandas ĉi tion nur, ĉar mi volas — mi devas — 
revidi inian Ctinjon — ankoraŭ unu fojon en mia vivo 
—. por diri al ŝi adiaŭ; ĉar morgaŭ mi donos min en 
la manojn de la leĝo. Nu, pensu pri ĉi tio, mi pela^. 
Eĉ se mi havus ion kontraŭ vi, domanoj, certe pri 
nenio vi |K»vas min juste akuzi. Kaj kiam mi prezentaa 
al vi la lastan petao de mia vivo, kial vi povas ĝui ne 
plenumi? Plenumu ĝin por mi, kaj mi donos al vi la 
vortan de viro, ke mi diros nenion por kuntreni vin 
aŭ vian edzon en malfacilajon, tute egale, kian ajn 
torturon mi dovos suferi en la juĝa korto.*

»Nu, aŭskultu, ŝin-don. Mi aŭdis, ke vi lmbiias 
jen pri nia unuiĝo, jen pri kuntreno eu malfacilajon, 
kaj pri ĉio Ĉi nur vi sola scias. Bone, montru al mi 
la pruvon ile tio, pri kio vi parolas! Eble vi freneziĝis 
pro tio, ke vi mortigis homon Kion ajn Santa farus, 
tio ne eatas afero de mia edzo. Senĝene iru kaj donu 
vin al la leĝo, aŭ venĝu vin kontraŭ la ĉefo, aŭ faru 
kiojn ajn «i ŝatas, tute laŭ via plaĉo, t

>Se vi estas tiel senkulpa kaj pura kiri vi aserta», 
Kint h ne diras al mi, kie ti esta»? Kaj ĉiuokaze. kien 
iris sinjoro Sriĵi?«

Videble la virino fariĝis pli kuraĝa. Kun maltima 
sinteno <h- insultemo ŝi rigardis lin, kun manoj enŝo- 
ritaj en Ia rinon Bia voĉo portis tranĉe malvarman 
mokemon, kiam Ŝi diris:

«Kien iris mia edro, vi demandas? ?— Ijasta- 
tempe Ii -«liras ĉiunokte; kiri dri mi povas scii ĉiufoje, 
kien li iras! Pri Ĝiraĵo; ŝi diris, kiam ŝi eliris frue en 
la vespero, lumprnoaute la servistinojn, ke ŝi ira» ĝis 
Ibrikooji por Adi spektakkni. Sed vidante ke ŝi tiel 
malfruas, ride okazis al ŝi io malbona, mi sujvozas. *

Dum li aŭskultas la insultan de la virino. Jia koro 
denove prenis teman turnon. * Hundo! Kiun fari 
kontraŭ lu ririnaĉo?*  li blasfemis en sia korfundo Se 



elpremi el ŝia hilo lu veron, lde li esto», h devu proir- 
rasti du doni ni la leĝo dum monato, aŭ efi duonjaro, 
ĝi» li finn retrovos lin Kaj niri faritaĵo. nri kiu -S 
pensis, estis, ĉu lni krimo povus resti nu malkovrita O 
tiam. Kio ŝajnis certa interalie tio estis, ke la virino 
akuzos lin sekrete.

Tia penso disvolviĝis en la koro de Sinsuke, dum 
Ii tie staris en paŭzo, en malcerteco, kun okuloj fiksitaj 
sur ta duonfumita vizaĝo de ta virino, kiu sidis sub li, 
kun fleksitaj genuoj, trankvile tumante per sia longa 

kiri senhontulino kun mieno de superega mem-

skaj ĉu fii ne estas la edzino de tiu viro, Skĝji? 
Se roi mortigos ŝm rebate pro mia sufero, ni mi restos 
Eilo nenio danĝera kaj mi povos renĝi la knabinon pro 
ti malbono al fii farita. La aspekto di lu virino - kurt 

pufaj vangoj, tiel maltima kaj fiera, tiel malbenite 
certa pri si, neniom sciante pri sia vivo jam nun fini- 
ĝonte; humuro! Kaj simpla ekstreco de mia brako 
simpla ekpremo ĉirkaŭ Ŝia koto — kaj jam restos al fii 
nenio kiom kadavro! Kia amuzota

Subite lia koro klinis ain al fantazio eĉ pli terora, 
eĉ pli diabla. Senvorta li prenis kamibfinuron ĉe sia 
ptedo kaj fulmorapide volvis ĝin ĉirkaŭ ta koton de lu 
virmo. Li realigis ta fantazion precize, kiel ĝi aperis en 
lin koro. Kiam tio finiĝis, subite li sentis sin ellacigita, 
morte laca, — sendubo sekvo de ta tuta streĉo, kiun li 
devis elporti. »Mi ja estas granda krimulo.*  ĉe lia 
penso, ta haŭto de tiaj propraj manoj kaj piedoj ŝajnis 
ni li plene malpura de nuanco de fantomeca malhol- 
bluo. Eĉ se li volus tuj forkuri, Ii povas fari nenion 
kun tiuj ĉi sangomakulitaj vestajoj. Li iris al la kui- 
rojo, kaj nudiĝinta li lavis ta tutan korpon plene inaku- 
litan de sango. Feliĉe, sur la kamerbreto, li trovis plo- 
nan vestajaron, sajne de Seiĵi, kaj Ii vestis sin per ili. 
Ili estis vatita vesto el poza jronĝeo,*  supervesto eJ la 
samo kaj malmola iom larĝa zono kun stiloj meze de 
ta brunnigra fono; ul li ĝusta kaj konvena kostumo 
kun gusto de respektinda kvieteco. Due li turnis la 
utantan al Ja tii kesto de ta kotnodo, el kiu H prenis 
miksite ĉirkaŭ tri »rjoo«-jn da oraj kaj arĝentaj pecoj. 
Li faris tion unuflanke por plenigi ston propran bei- 
onon en tiu tempo, ka j samtempo por ŝajnigi ĉion kiel 
sekvon de entrudiĝo de rabisto. La demetitajn vest- 
aĵojn li kunvolvis en paketon kun peni filono uzata por 
piklo, kaj forsendis ĝin en la profundon rle ta kanato. 
Cion ordiginte kun tia antaŭzorgo, li turnis sin ul la 
sceno, kio nun troviĝis nenia atestaĵo montranta lian 
murdon al Sonta kaj al la virino. Aŭ, li penis perforte 
fraukriligi sin pre tia pensu, ■

Ekstero, Io pluvo jam antaŭe ĉesis. En la ĉiela 
plensereift, la meznokta limo brilis froste kaj hele. Li 
kovru la kapon per profunda ĉapo, kiun u ne for- 
gfois kunporti. Kaj, ĉe la unua augulo de la pli larĝa 
strato, Ii preterpasis ia patroldomon neriparolite

fi.**

PARTO III.
En Iutagoj, kiam ankoraŭ Sinsuke vius lu.........

gepatroj, lia patro ofte prenis liu al la hejmu de jo 
ĉefo do vetludiftoj, non..n.. h......... tan km lu patro
havis personan rilaton. Estis lie domo, l u u ŝuiaukv, 
havante neniun alian tokon, devis sin tonri en la < juton, 
kiam li plenumis li , ......

En ŝia juneco, Kinroo tanu nkia sian Gvon tnte

* silko ne tre bone ellaborita. ;

neregule kaj riproĉinde, tamen, kim la riĉaĵo kreskinta 
kaj la prudento maturiĝinta, li komencis tute novan 
vivon dum lu tastaj du-tii kiam li atingis la
aĝon <le kvindek juroj, kaj li nun eslis konata kiel ho- 
mn varia kaj sindetena, lute dihrvtiro tle iu homo de 
lia antaŭa proi... u nuri h homo simpatia kaj
grandanima por liuj, kiuj bezonis lian helpon.

iiimV itali mar konfidis liu, ;jri«k iiii ri li lu 
konturon de la okazajo eu liu nokto kaj petis al li tom 
lin sub sia tegmento duni krika terapo, promesante, ke 
li donos sui al la leĝo, kiam li retrovos Cuja-n. Prto 
. kribunh la aferon, Ŝinsiik < konfesis pri la morto de 
Sania, sed ne tuŝis tion, kto koncernis Ia borifotedzi-

■■ ■
> Sinjoro Sinsuke se vi benonas mian helpon, rii 

, to.vi povos ĝin havi; sed estas to, al mi nevidebla taje 
klare. Nun vi diris, lie vi rekte vente ĉi tien tuj post la 
morto de Santa. Ka j nii vidas, ke via korpo estas ple- 
na de mantoj, Mri ta vestaĵoj aspektas tuti pure Mi <n 
komprena- n-.n

Tuj Kinzoo rimarkis, Trafite Sinsuke tremis de 
teruro. Kiam li forlasis la domon de Seiĵi, li pensis, 
ke li certe lavis sin pura. Nun, atentigite, li trovis ko- 
aglintan sangon ne nur ĉe siaj fingringoj kaj ĉirkaŭi 
la kolo, sed eĉ sur la maldekstra tempio; ĝi gluis tie 
lu li «roju un ĉif tufeton la do ne poris fari alie ol kon- 
fesi ĉion. ..■. . .... ' ..... .■ '■ ' ' ■■■'

»Mi jam supozis tion. Nun mi vidas ĉion klaro. 
lu«l do ne plenumi vian peton? Kredeble ni povus 
labori kune por retrovi la knabinon, de vi nomatan 
Cuja. Sed antaŭ ol uf faros ton ajn, mi devas vin! 
komprenigi, ke vi nepre vin submetu al la leĝo tuj, 
kiam vi retrovos la amatinon. Nu, estis tempo, kfaiiii 
ankaŭ ini mem mortigis unu aŭ du homojn, sed - 
unu fojon ekkoninte ĝian senton, jam estas terure mal- 
fgciie forgesi ĝin por ĉiam. V. ,....... . ‘itis tia homo.
kiun mi povas nomi multimuto, sed nun vi estus tule 
alia. Jam estas nenio, kto porna vin haltigi, kaj tipi 
signifas, ke Ja tentoj venos nun «I vii multe kaj uiii 
Vi devas srii, sinjoro Sinsuke, ke vi ja troviĝas ĉe la 
.vojkruciĝo de la sorto tie vii ne estos singarda, ne pen- 

,e n m vi n d Iji tos pli toj pli profunde», ĝi» vi entos ta 
diablo mi, Se mi dira s insiste, to vi ricevu punon 
memvole, kaj mi tute ne cedos pri ifo, vi ja opinius 
min senkora, tre malvarma, — mi scias Sea, sciu, afi 
se vi estiis nun savita, certe vi foros ton, — nepre 
malbonan, kaj ja tie bonan, al vi mem aŭ al la motido!, 
li. ■ :m- i. LLr.ii.i i.. otai ron pli rla murdoj kaji
nenion allan.

-■u. .uta' m privi- ..... kompreni, kion signifa?
hi admono de Kinzoo. Cu E ne konfesiaĉton laŭ sra 
konscienco? Kaj ĉu li ne montris jionton pro lto? Kiri 
do ĉi tto, ima kiam li 11 rei ilis firme pri tio, kion U 
devas fari, kion li esita fan jnta9 Li tie povis trovi kati- 
aon, kial li timas pri lia malpiiboniĝo estonta El iu 
plejprofundo de sia honesta koro, li juris kaj juris, 
ke li nepre donos rio al la leĝo estonte.

ŝinsuke estis kvazaŭ besto, unu fojon inri lita, kaj 
nun rekvietiĝita; li estis denove viro gentila kaj pacema 
kiri antaŭe. Li rememoris la okazaĵon de tiu nokto, 
kiel en sonĝo, kiun li ronĝis ecn Is horoj, kiam lia koro 
estis j.teorii upita de teruru demono. Li povis fuĝi, lan 
ilia interkonsiliĝo, kaj serĉi rifuĝon, ĝia ta tempo for- 
viŝoa la famon, ifo iu vetiudĴsto taĝanta eB 
Smi, kuit kiu Kinzoo rilatis kiri irato. Sed tto forpreno*  
de ili ta fonuan retrovi Cuja-n Krome, friifo ri Sin- 
suto, la afero rojcbk forpasis n« kaŭzanta tre rimarit- 
indan tamon «n la urite. Frumatene en ta sekvanta la,-

M



£a blanka portio
Eduard Valenta -

sinjori»’, ne opiniu,
Ko varias mi kun almozpet’, 
Nek vujaĝist'.mi estas kiu 
Tromplogos vin per lotbilel’,

Pri sap' negocojn mi no faras, 
Mi ne brokantas pri la vesi', 
Nek akvotubojn nu riparas. 
Nek petas mi pri miuiĝa rosi',

Ne estas nii fripon’ senhonta 
Kuji ruza pena' pri Ŝeiprepar’, 
Nek estas mi sindoni’, luonta 
De vi ĉambraron kun mebla?’ —

Mi estas tuto simpla homo 
Kaj volis preteriri iiuj', 

Sed on fenestro de ĉi domo 
Ĵus via montris sin statur’,

Mi arias, eslis ĝi hazardo,
Min mem vi lasis mhi ateni’, 
Kaj tamen via ekrigardo 

Plenigis min per ĉarma soni’,

U Ŝtupoj voku min invito 
Kaj balustrado kaj la mat’,
Nun sonorigas junigita
Ce blanka pord’ mi, nekona!’,

Vi ne atendu almozpetojn — 
Jes, fermu pordan, sinjoria’ —
Mi ne kolportas lotbil elojn,
Mi sole volis vidi vin.

El ia ĉeĥa - tfifoŝ Lukte.

im de la alveno de ^iiiŝtikt Km»», kvazaŭ ikaze, 
preteriris la stukitan muron, kui ĉirkaŭis la loĝejon 
de grandsinjoro Hosokaŭa. Li ne Irmi*,  sangon, km 
kvalieble ntfi» fortanta de la dumnokta pluvo, nek hi 
ombrelon postlasitan ile Sinsuke sur la toko. La sola 
trovebla afero eslis restaj u de J,......... eajskatofo de la
n^torseni Mn.tam dripromfta kaj pistita sub pwrfoj, 
Rilate Lu IvoutiHt,,n ^vrp n 4.1 ptis preni Ĉion tiamam,- 
i'ir ke SaiiLa. plenuminte la kriu Kili, faris ankoraŭ unu 
pafon kaj forkuris kun la mono Akirita por la murdo 
'l- lin 1'dzĴm, Sekve. eĉ se okaze ĝin.-nki it nkonto» ta 
teletiston, gajnta, ke li |rnv<m corti 1 •-j Hernani,
lili akuzo:.. Ank.m h................lolino il<- b.iiu->n. ekita"
.'knmi [ine de brullinio al ii intima, Kirlu» igis Ju ju- 
milon drine! i b vitejojn d> 11utagralita mentoro, kaj 
surluni i vintrajn kotejojn al Lui rartaĵaro. La sorgero» 
de li. moi junulo igia lin eĉ parti i liuHtmaknletojn sur 
li '

Mi vantata Icil i vaidirio de |>ajlonaiKtahoj taue, 
li' makaronio nokto, Sensuke ia strata

ojn, Mu eu li ukuga ita, — komilite de Ktaznu.

Baldaŭ la jaro finiĝis, kai venis k nova, k uka. 
jaro de k Bun&ei epoko.*  Sinsuke ĉiutage vagis en Ta- 
Laliota. ĉirkaŭ k eton» de la boatisto. Kiam ajienaa 
pasis dudek tagoj aŭ iom pli, jam troviĝis k lna ed- 
zino ĉe lia domo. kaj lia negoco prosperis kiel antaŭe). 
Jam ostis nedubeble, ke oui forvendis Cuja-n en 
servuton, Sinsuke konsideris. Por preterlasi nenian! 
ŝancon, li iris al Taĉibana-ĉoo kuj kaŝe rigardis on k 
butikan, kie li antaŭe mui-ri!- I.i 11-1111?, an fantaziis trovi 
la fokon plena de dezerta soleco, kian li neniam an- 
iaŭe ridis, kaj tie troviĝi», kompreneble nania signa 
pri lli jliii'1 'l.............    ■ ude fai......... - ■■
mastro korrompita pro k forkuro de eia filino, nun 
ktdHH grave malsana, depost k fosta jaro. Tto kaŭsta 
al B ■ 1 . ih ij.m malĝojon, kie li fino decidfo
neniam plu sin turni al tiu teko.

Ia decidis ankaŭ ne serĉi provizore en k Ĉirkaŭ- 
ajo de k kanalvojo, Li do serĉis en preskaŭ ĉiuj g&ĵ- 
kvartaioj de k urbo kaj etendis k serĉmanojn eĉ ĝis 
hi nune. ilnŝibii, Iri ja. riii lui. u ■ ■ l- u 1.1 ....... !
travagis fokojn, koualaju pro I.i l>> ■ ■ ■■
kaj pro k vilaoj de urboj riĉuloj. Kiam fine la dua 
intoisto de la jaro estis finiĝonta, ankoraŭ daŭris lia 
serĉado. Baldaŭ la ^erizfloroj komencis ekflori laŭ 
la riverbordo de Mukoojima. Gaza kurteno de nebulo 
dependis trans la paca ĉielo de printempe, Venis plutaj 
varmaj tagoj, kiuj Ŝajnis ĵeti dolĉan dortnenon eĉ sur 
la oion k nantan eksleie sur la strato pri siaj vendaĵoj'. 
Laŭ ia proksimiĝo de printempo, la koro de Sinsuke 
ahe doloris nro amo kaj malĝojo. Kaj li terure so- 
piris vidi ŝin denove, — vidi ŝin, eĉ se nur en sonĝo.

«Sinjoro Sinsuke, ĉu k knabino, de ri serĉataj, 
ne estas kantistino on la kvartalo Naka-ĉoo, — ŝi notni- 
ĝas Someloĉi?«

Tiun ĝojan sciigon Kiiiuoo Alportis hejman en iu 
vespero de Ia malfrua Aprilo. En la. Barna vespero Kin- 
zoo regalis, li klarigis, sin kaj siajn du-tri homojn ĉe 
la restoracio Ohana-ja, en Hnkagaŭa. Unu el k gej- 
ŝoj, okazo vokitaj al la kuiimuuĝo, frapante similas al 
la un-Je riho, donita al Ii de Ia junulo EĵIm? dirinde,' 
ko Ja knabino, kvankam ŝi estis malofta belulino, haria 
palpebrojn iom pezajn, kaj provojn densajn ĝin pre- 
skau vira severeco Kiam ŝi ridetis, ŝia duobla dento sur 
la dekstra flanko ete aperis sub la supra lipo kaj lfo 
faris k- ridonta ntan vizaĝon tfom pli altega, sii kutima 
irmi mordi k lipojn kaj premi k malsupran lipon per 
dentoj, kiam ŝi ekparolas! Sia voĉo riĉa je ĉarmo, lda 
ŝajni» apelacii rekte al k homa koro' Tiuj karafcterizaĵ- 
oj komiridis kun tiuj, kiujn Kioreo rakontis pri la 
gejŝo. Li do tris kaj sekrete informiĝis pri ŝia devenoj- 
Oni diris, ke vetludisto nomata Tokubei, loĝanta en la 
vilaĝo Suna-mura, estis Iii. garantianto. Li elflatis an- 
kaŭ. Io tiu ĉi Tokubei estas fripono kun malnobla ka- 
raktero, malŝatata eĉ de uaj biiuiprofeeiutoj, kaj ke li 
Ŝajne ritatas ia boatiston Seiji kvankam ne publike, 
kiel amiko. Ofo ni jam tasis nenion pridubi, Vulcan 

■uke samopiniis.

■ imitita ĉio Ŝajnas al mi ne eraro. Sed «stas fo, 
kian ati tute iu komprenas. Mi timas, ke ri ofendiĝus 
pro nna iluo, en okazo, ie k knabino pruviĝus lu 
via, ... ■ ■ . ..■

Kim > 1. ' konduko, Kinaoo t akon lis pri ŝi k 
fanton, kiun li aŭdis en ta gajkvartafo. Estis nur antaŭ 
unu kaj duono da monatoj proksimume, ke h knabino 
Somdtici kumeuria aperi eu Naka-ĉoo; rni pro ŝiaj ta-

’ jMuo pi*t  Krulu.
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Prijuĝo
Vladyka —

Per «dado oni (levas perdi nei memestimon neje 
aŭtoritaton; Zenon Ojiczski sidis de frua mateno, sanie 
lje! eini i tagon, kai i n boru. Xi>r mm, post 1 riolita 
sonoro kiu anoncis venon de Leteristo. ii forŝovis Ja 
skribmaŝinon kaj kontente streĉis lu krurojn Lia riĝ- 
ardo glitis laŭlonge de ia pentrindaj tegmentoj de 
antikva Krakova strato kaj poste fiksiĝis al neokulfrapa 
kiko surplafona, kiu ofto eslis kvietiga tampo por lia 
pensado ’

Eniris la mastrino kuj alportis poŝtaĵojn. Tri 
leterojn. Sire li malfermis ilin sinsekve, nenioi virHg- 
ante cii sia mieno emocion. La tria letero estis de Irite 
nekonata deveno, nri kio atestis la koverto, sed eĉ vio 
efikis senimprese al lu griza viro. Al nekonataj leteroj li 
estis kutimiĝinta. Liaj gloro kaj sukcesoj tofa akompan- 
ataj de tiaj manifestaĵoj, kaj tial li akceptadis ilin kiel 
parton de siu profesio, Keli*  aŭxje li tiamaniere eĉ eksciis 
interesajn detalojn, kiui helpis la studadon de lioma 
animo. Kaj tio estis rimarkinda pluso por Ojiczski, 
Ĉar li eslis konata kiel eminenta literaturisto, km fafti- 
iĝta per kelke da romanoj kun profunda psikologia 
buro.

Li malfermis la trian leteron kaj profesiata li 
rigardis la unuan paĝon. Ĝi estis maŝiuskribita kaj 
sentitola.

»Fine liodiaŭ matene mi saltis sub la lokomotivon 
numero trioent sesdek kvin. Estis preskaŭ mallume, 
kiam mi ekiris «Utejme. Grandaj gutoj da roso similis 
al larmoj de la vualita vizaĝo de T tero. Mi ilis laŭ 
veitla vojo iutor niaturiĝfuitaj grenkampoj, ĝis kiam 
antaŭ mi subite aperis fervoja linio. Surprizis min ĝia 
ekzisto tiuloka, kvankam ja mi sciis, ke ĝi tie devas esti. 

Rigide mi haltis - ĉar ĵus ĝi estis veturanta. 
Lokomotivo. Peze ĝi spirigis — post si ĝi trenis alte 
ŝarĝitan vagonaron. . ... ■

Nerezistebla forto tiris mn» antaŭen. Mi kuregi» 
kiom eble plej rapide, Gustatempe mi venta. Transstot- 
inte fosaĵon mi ĵetis min sur la relojn.

Ra-ta-ta — ra-ta-ta — bruis la kaptaĵoj en ritmo 
identa tam la pulsobatoj ib iria Fami . ■ . ■ ■ .
tie stranga. Seri la eUprucanta vaporo sibli- cii traakvil- 
igaj intervaloj kaj memorigis pri la tempo de feliĉa 
infane

Ĝi estis tiom i . , ............ don ni Dormi
sendolorigan, longan kaj sen vekiĝon dormon. Se nur la 
neloj postmatene ne sentigus tian malvarmon.

Huuu — la iagonaro transpasis. Mi estis konvin- 
kita, ke mi frakasiĝis kaj i-1........»rtu Ltadipli*.  min
frostu teruro. Mi lulita leveti Ia kapon — mi ne kuraĝis 
ekmovi brakon aŭ kruron. Nur posto mi tarinta Ja 
okulojn kaj malrapide eklevis la nukon tan! malsana 
limako, rektigis min en kurbigita timego, mem estante 
fantomo kaj ombri», Kaj kiam rni tenis la kapeo» alte 
super la nivelo de la rdoj, subite mi malfermis la 
spasme kuntirita |n okulojn

l ari, luluo etatolocigta utili.

Okazis nenio. Tute nenio. Do ankoraŭ ĉi-foje ne?l 
La sekvan fojon nii devos elekti unurelparan fervoj- 
linion, por ke min trafu mia sorto.

Nni reirante al la hejmo, kiam mian kapon 
ĉirkaŭflugetis konvulsia frostotremo dum Ĉiu remem- 
oro, iiii decidis tuiui «pto al h Nun mi kutas apud 
naj piedoj en hunda humileco, mi ĉirkaŭprenas viajn 
krurojn — helpu iton. Mi petas nek almozon nek 
senhontan protekton. Sole kelke da vortoj sufiĉos al mi, 
kelke da vortoj de homo, kiu ĝisfunde jam pripensis 
multajn destinojn kaj okazaĵojn.. Cu «stas tode forigi 
la strangan vualon de sur la nekorapienebJa kontraŭ- 
natureco de mia animo? Cu sukcesus iu per tate*

Ionto en muziko, ŝatinda personeco kaj beleco kontan ■ 
ante kun iu ajn en la tuta kvartalo, nni lialdaŭ >uidi*fl|  
ŝian famon el ĉiu buŝo. Si fariĝis ĉarmo de la ltote fi 
Juna filo de riĉa Ŝtofvendsito de malsupra kvartalo, 
iu oficiro de la vHatamoto * klaso, kaj kelka j aliaj di*. ’ 
la urbo pentis sin pro ŝi kaj konsumis preskaŭ nekro-re 
deblan sumon da mono, dum ili ludis nur ridindan ro-.;, 
lon antaŭ ŝi kaj neniu sukcesis atingi ŝian favoron. Olri | 
konjektis do ĝenerale en la kvartalo, ke la viro Tokubri.Jl 
enamiĝinta al ŝi, ĉiam metis sin inter Ŝi kaj iu aju,*4  
kiu kaŭzis al li ĵaluzon. La mastrino, de kiu ŝi itapemi-2» 
is, esita neniii alie ol ta konkubulino de Toknbri 
kondukis la negocon kun lia kapitalo. Kaj neniu lagq1 
pasis son kverelo aŭ malpaco inter tiuj tri peivouoj. / 

el la domo nui antaŭ apenaŭ dek tagoj, kaj Somek&i,!- 
estta nun la plej grava (ioivono en la doute», tiei gajninte 
sinu lokon bitoi lu Ĉefulinoj. Si fariĝis unuaranga, 
gejŝo. Kaj oni babilis klaĉo, ke Tokuboi estas tro 
senkora kompreneble, sed Son nki ĉi bavas kuraĝon mi- 
nnde tro distingan malgraŭ sia junaĝo

Tamen, ♦-<ia- tule dubinde, ĉu ŝi vero shi fordonis 
al Tokubei kiel dirus la kaŝemuloj, — aldonis Kiuzoo

• • V l

. . . X : ■ . - . ♦ i •.
, - . . . ........... ■ « 'U-— - t'*-'*.- ’.

* HuHimmu ■‘Uis t*  lu ie punu ofontoj <*  lu s-igunu,
■ ■ ■■ . "■■ ........ * 1 'kve la

honorata klaso inter lii militistoj (japane «samurai «uti 
la Soguna reĝimo.

leian «pintal», kvazaŭ li dezirus doto esperon al Li ju- 
uinlo Estis tre konsidereble, laŭ lin opinii», ke ankata 
|Tokubei spertis tute In saiiiou kiel la aliaj, nur eksrat- 
“ante sin en amĉaso, khi kondukta lin al nemo. Sur Id 

objekton de jaluza) okuloi kutime falas pluvo du ton- 
l hutoj kalumnioj. Sehre, ife», In ditono te la fatuo mi 

lsi povis esti rigardata kiel malveraĵo. Laŭ ŝia teniĝo 
gvidita ĉe la restoracia, ŝi estis tiui fiku ruĝa antaŭ ta Ja» 
'moj, lte li apenaŭ poris imagi en ŝi la knabinon, km- 
,' tantan ĉe la riĉa familio de Ja lombardisto, ĝis liutan 
apenaŭ kelkaj monatoj. Ce simpla ekriguicJo. ĉe fti ne

l vidiĝis eĉ ombro de ĉagreno pro la perdita omate, al 
. kiu ŝi fordonis sian korpon kaj animoa, ĝi ridis ĉinifo 

...... - t.............  - , J kaj estis gaja drinkante alkoholaĵon arida, kiel nur
Kiel rezulto de ĉio ĝi, la mastrino devis fma ton ferito; mo; knahnultaj virinoj faras. Se ŝi <-.-iui- fotinta tion w
fi la rlnmn nur nntaĥ Af iaji uti rh4r tatero ‘k/ DOI’ vanlri la muiit tui «d irA mn'•> 

z
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r ibntaenn vampiro, 
suĉonta mian sangon?

Mi ne estaa sinmurdemulo. Eĉ ensonĝe mi neniam 
ekta teliris adiaŭi lti verdajn volojn i je tiu ĉi inundu la 
vivo estas por mi grandioza donaco, multvalora kaj 
■ tirita tade Ho, Ma multo estas atingebla pei u mban 
manoj, kian kiomon oni povas primediti kaj transformi 
en reŝtajnii rte mujrstaj revoj, kiel egan kiomon oni 
jarvaa renkonti sur matena irvojeto lumigata de ĝojo- 
|il>ti'.| nuiirailioj' ..

hi amulinon mi linva»*  -r «e vi vota arii 't m 
Freta u persikon en lii ĉarmodora ĝardeno de 1' juneoo 
Vi ne kapablas sumigi la sekundojn, kiuj formas 
piramidon de ĝuegu kaj feliĉo, kiuj mem sufiĉas por 
tio, ke oni deziru atingi Ia aĝon de Metuzalemo.

Kaj tamen min persekutas mia kruela fatalo kaj 
mi timas, timas, ke mi ne povos ĝin eviti.

Lokomotivo,
Se mi vidas la ŝtalajn piŝtostangojn kaj la pot- 

miuuu atan da radoj, se mi rigardas Ja masivan metai' 
bruston kaj ta nebrideblan forton kuregantan antaŭen, , 
nu nu twlrtx savebla. Ih-p nila juneoo persekutas mm 
tiu ĉi fantaziaĵo, mi estas pistata, turmentata kaj tor- 
turafa, mi fariĝas spirite malforta simiido hipnotigata

■ l...... i igardo de sagaca pitono.
Ŝajnas al mi, ke lokomotivo estas kreita sole por 

tio, ke oni povu sub ĝin salti. Mi estas altirata kaj 
logata al ta du malbenindaj relostrioj, kaj fakte mi 
tremas pro ta senespera kaj korprema ĝuo, se mi 
aŭdas bruegon de rapidantaj radoj. Gi eslas terura... 
terura.. kaj mi ne posedas forton por liberigi mm 
de tio.

Kiam mi estas en stacidomo aŭ ĉe multe trafi- 
kala traveturejo, nti scias reteni ta teruran manion 
furiozantan en mia interno Honte mi evitas ta okulojn 
de aliaj homoj, ĉar mi sentas, ke ĉiuj rimarkas mian 
nrahtmnratevon kaj ke ili uiiii observas kun speciala 
atento. Sed tie, lde mi ektrovas min stila nur kun ta 
ri iipa ro meze de kampoj, mi fariĝas ludilo en manoj 
do ta sangavida vampiro.

Bernota uiiii helpi. Imagu por ini? u iei ilo ta fren- 
ezari miksaĵon de timo Icaj pasia sopiro, la kruelan 
riklouoii, kiu min jam morttacige tedas kaj pri kiu 
nii scias, fa- ĝi nepre pereigos min, se rni ira estoa 
savita nun, en ta tastaj sekundoj

Ci tie ta letero estis finita sen ajna ekstera signo. 
Subskrita» mirata» Finu. kni ne e li ita" sanie kiel 
la .^tatiencu. t.-i ■ •i * preteririta ■ ■ vli-KLiro
freneza rakonlnĉo, kaj tan.... stertoras en ĝi teruro pri
nekonataj inami), kiuj snfnke premus gorĝon streĉitan 
pro konsterniĝo.

Seti Zenon Ojiczski ridis ĝis intu trankvile. Pru- 
douta malvigleco de Lia aĝo i' t,- ti.h.o. ■ ■■■. i.mhi ta 
liaj paŝoj. Malrapide li torni» 1» koverton kaj, refoje li 
rigardis la ata -• .n -kribita» per inano relative kvieta 
kaj sakura. Eĉ mŝhuarko c ■ *ii>  *m ■_fh.i.i kiri >--m- 
Ĉi tteli ta tetaro? ■

Stuusmutm li vokis, kaj post momento apiris en 
Io pordo lia mastrino, kies rigardo ritmita rigardon de 
museto enpelita en miguton

— Kiu alportu ttan ĉi Uteron? — demandis te 
mnlĵuuuto prastato nevera.

— Pardonu, *iii|Oro,  tiu tiu rolis akeepti lin. Li 
rotas jurai h.... o; verŝajne li ateudte, ĝis kiom
ta poŝtisto. Kaj poste U ektnidte ĝin al mi. Mi opinii .

> t.-i io suspekta, sed li ilina, fee mi ne timu,lee

Pentrajo de Rembrandt

li atendos antaŭ nia dompordo, to vi supozeble vokos 
lin, traleginte lian leteron. '

Ojiczski ekmeditis. Lin rigardo naĝu super ta 
blueta komforteco de sendifekta humoro. Li ne intencis 
rifuzi la malprudentan scnespt ruton, sed li pripensis, 
kion diri ni Ii por helpi liu. Gi estis malfacila pripetjr 
sado kaj Ojiczski fakte elpensis neritan. Sed la jiaŭzo 
ŝajni*,  al li esli ti-o 1 onga kaj pro tjo li levetis la 
mentonon.

— Nu, do enlasu lin.
Post ne talaj dita sekundoj ia pordo malfermiĝis 

pfli' rapida senbrua puŝo kaj sur la sojlo aperis tre 
dere aspektanta junulo. Malmulte estis rimarkebla lia 
intema konfuziteco. Li salutis tre ĝentile kaj nckuraĝe 
h kaitis mallevante ta okulojn.

Zenon Ojiczski mansignis al li, ke li eksidu. 
Kvankam la mieno ili- l’ junulo estis tre konfidema kaj 
instiga, Ojiczski ne trovis ia imuan vorton, per kiu fi 
trarompas la glacion de siaj duboj. Fine Ja junulo 
mem elpuŝis demandon.

Mi petus vin, majstro, kion vi juĝis pii tiu?
- Ne limu ĝin — ekridetis ta flatita majstro*.  

- Gi estas resto de idolkulto en vi Konscio pri diarai 
Verrinrile, kiam vi esris infano, iu montris al vi loko- 
moliviHi kial j imi tato i> de perfekteco teknika. Li sendube 
v*tis  tre ravita pni h kotojn«' kaj fortego de la matino 
tiel ke li stikmsi» en la infanan laniarion enstampi 
imagon j   ni-, l! . . i ro fari mireginda povo 
<fe & lerifoj, rado; kaj Ŝraŭboj. Tiri estis preparita 
bazo por «ilikonscia adu. ni ■

— Bonvolu pardoni — kuraĝis fri Murompi la fapa 
n*>  .Irai i tirata lualkomprenaĵo. Nenio eltto,iaon 

mi skribis, estas vera — sed nri iatoreriĝn*  pri Bete- 
tristiko kaj tial mi petas, lce vi «hitte diru, kion vi 
juĝo» pri tto kiel pri literata i a ptero.

» fa ĉeĥa: Mite*  Lofa».
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(Gerald Bulleft)
Edziĝotago, Esti® ŝtrangfe autente. Dum li penis 

ordigi sian kravaton, liui propra vizaĝo regrimacis al Ij, 
vizaĝo Idli povus al neniu «kiui kontenton. Malgraŭ 
ĉio ini kelkfoje bedaŭras ke fluido Edgar minio . li 
konfidencis al la spegulo. Bonda itaj kki, kun farinto 
de palbrunaj lipharoj, kiu ŝajnis ne apartato ni ĝi. tiu 
lbi fantomo lin daŭre turmentis. Strange, kiel lti viri 
inoj trovas km admirindan en la viroj. Ekzemple h 
sindona amo de Florric al K: ĝia malracieco. gia per 
si stero, vere ĉagreni» lin. Sni tiu malgranda heredaĵo 
ili devud atendi ankoraŭ kvin jarojn. Li ja ne voias 
atendi, tamen... kvin jaroj estas kvin jaroj... oni 
havus tempon konsideri la aferon. Caste tiu kvindek 
funto rivrerito nliigo la situacion; ĝi proksimigis al li 
ĉi tiun tagon; Lia kordeziro, brilanta kiri lumdona 
frukto sur neatingebla arito, subite sin klinis al li, kai 
lili hi mui juni pretis ĝin kapli S .irii n flua moi nenio. 
Pripenson ĝi ne toleris. Estas iu1 juste, lte la ntai junulo 
tiel senaverte agis.

«Hela, Berti*  Eksonis laŭta frapo ĉe Ja dorm*  
ĉambro pordo, kaj antaŭ ol li povis ĝin respondi, la 
atakanto eniris tumulte Li Batis granda, ruĝhara viro, 
evidente vestita por la proksimiĝanta ceremonio, alta, 
razita, kun manoj tro grandaj proporcie al lia korpo.

«Hola, elefanto! Lin agacis lia eniro, tamen iel 
neklare li ĝojis pro ĝi. Li volis esti sola kun siaj revoj 
sed li timis esti sola kun siaj duboj. Nu, post kelkaj 4 ..... .......
horoj la soleco ja estos afero pasinteca. Florric Icaj h de Florri», liu anguleca ekzomplariuo de Maurice. Li
estos kuno, on dormo kaj maldormo, en sano kuj inai farito» Lr«skaii lam fuzi Iji jta l» (torniro! «finni tei erataj
sano, ĝis ilin disigos hi morto. Dum kvardek jaroj, 
eble, kaj neniam subii Matenmanĝi kun Florri», trafi 
la 8.13 al la oficeja kvartalo, la 6,5 revene, malfrue 
temanĝi kun Florrie, babiladi kun Florita, vespermanĝi 
kuli Florrie; kaj semajnfine vizitadi la preĝejon, fosadi 
en Ja ĝardeno. Nun jam no eblas eskapo. Eskapo! Kiu 
volas eskapi? Li ne, eerte. Kaj tio estas bonŝanca, ĉar 
jen Maurice, Li jubilanta edziĝkimulo, cetere frato de 
Florrie. Nenia eskapo.

«Estus linite iom rapidi, mia kara?, diris Maurice, 
kies vizaĝon preskaŭ tuto dividis granda rido. «Vi no 
disponus tiom da tempo, kiom vi ŝajnas kredi. Lu 
fiakro ĉojiordas.

Estas bonŝance li sciis, ko la oveni fluolin peladas; 
alio li starus eterne sin rigardante eu sendecida revo 
Sed tio ĝenegia lin, ke oni provas lin rapidigi Li estaj, 
ankoraŭ libera, kaj en lia koro ekvivis kolereto kontraŭ 
la viro, kiu volas Ŝiri tiun liberecon el liaj manoj antaŭ 
la hule de la fatala hoi». Ĝi batos tro lmi da fi, sed ĝin 
tiam .. ektajpis al li tieopse, montri al Maurice sian ĥ 
sendependon. Li jam finis sian tualeton, sed li ankoraŭ 
iom prokrastos. ■ •

»Nu, tonu, Nur unu minuton.« Li parolis kun 
afekta senĝeno, kvazaŭ li alparolus trudeman komercaj > 
vojaĝiston. Kaj li Bonrapide prenis de sur la tualettablo 
n ia tat u rulan ung tondilon. Per ĝi li komencia fortondi 

..«tani. liphararon.
«Hej. kien vi faras?*  demandis Maurice.
«Venis k tempo forigi ĉi aĵon?, respondis Beri, 

ankoraŭ manipulanto hi tondileto». «Estu atabla kaj | 
verŝu 1101*  mi rozakvon. Ne, la malvarma teupu.

La ekstera mondo (lutito de nomero, «grotaj!» 
eu hi griza dezerto de Li senlimo fajrbuto ĵetita en 
laii iiiiiiii iio u, Iui ĉielo verŝis belecon sui Io rebrilan tajn 
trotuarojn, Sed h rosto obstinege enfermita vii u a

aui onu» Ja introspekto. Kvazaŭ nur li el ĉiuj kreitaĵoj 
kapablis rezisti la ĝojinfekton portitan da Ia vama aero» 
Kvardek jai «i k*.mhi,  jaroj . La ('iutageco de la 

i ■ teruris lin, La «{«liia muri n1 iĝis |K>r li aiaMfe 
rie la ĉiraenka cirkon stati raio.

La Florrie, km venis al li ĉe la altaro, ertis nora 
Florrie, vualita, mistera, Laj tial alloga. Tial . jen Ja 
vorto, kimi nintotu lti diahto en liu celito. Sed ŝi esita 
nepre bela, ltaj riel delikata, tiei ŝimita al ravu porm 
Linaĵo, lu 1« ■ irti-n- rimi spiron pro atto-timo kia ni ŝi 
donis sian mimon > i li ni. Jen lu helega, senartifika 
infano kimi, tagon post tago, jaron post jaro, la vivo 
kurbigos, kaj rompis, kaj fine Hankon ĵetos, Vi H apar- 
ienos ta ŝajna privilegio observi liuti procedon, vidi lu 
harojn griziĝi, Ia vizaĝon sulkiĝi, Ia infanajn revojn 
morti unu post la alia. Lia koro batis de profunda 
kompato. Kompatindulino: ili eetas ambaŭ «n la sama 
situacio. Ankaŭ ŝi forĵuras sian liberecon, prenante sur 
sin la vualon de ĉiama unutoneco. Kaj, neracie, Ii kul- 
pigis nek sin nek ŝin, sed lu deĵoranton pastron, lu 
gastojn kuj, plei forte, tiun ukai Maurice. Li ĝojis, ke 
li ne permesis al Maurice lin rapidigi ĝojis, ke li sentas 
nun doloreton ĉe la supra lipo, kiu atestas la takton, 
ke oni ne sukcesis lin rapidigi.

La pastro, ĉe ki«3 j.i ■........ ■ii., taktplena
rapie! paroli s pii la naskigu de infanoj. lu on malan 
taŭa benko snufis ploreme. Tio estas sundube la patrino 

. . ~ . , . - -• 

fariĝis preskaŭ konfuzita de la dormigaj sonoj eligataj 
de la pastro, similaj al la zumado de abeloj en boteto, 
La sunlumo, enirante tra la kolorvitra fenestro, letis 
luman multkoloran desegunu sur la plankon de la attar*  
ejn, La Luloroj enirisei)lin:eu Ĵtaju uLtdiiiii eu linja 
naztruojn, eĉ en liajn vejnojn; kaj igiu lian sangon 
vibri akorde al ilia brileco. Pala purpuro, kvazaŭ tiu 
de viiimakuloj: malpala flavo, liu de la rikoltite greno;

de la

Kapturniĝo
— Georgo E. Maltra -

En mian vivan simpla kaj ridante 
iutagi» vi eniria;

mi vin akceptis kun saluto «lanka, 
vin akceptis kaj admiris . . ,

Mi ja iie sciis, kiun (aldonate» 
rl usi portas via mano, 

ke de ini la trankvilon kaj la pacon 
depostulas vi, infano;

mi ja ne «efis, te nii Cm 'replo
, amvenen vojiros dite.

l...... la lno*  de mte propra hujino
mi mili sentos ekzilite;



STVLT—KURAĜA
S t eli ii r» tngholni

Lu In vilflĝfl UaggJrln) loĝi tiru kiui la inni 
CliMJim Kuraflti, Li «tia lajla!' > kim Ihi karpo n-ti- 
malgranda kaj iiii-.kvcak.i Liuj |.m»-| tmli*  kurilaj 
inuiilJ. ,| L.., i>Lliknj|, l rni, i'l L, piedoj esli? ilindia 
flanken, kuj kinm li Iri-, (iM}M'kliu k va fei I I li inuviĝii-s sui 
hi diversi j direkl -J l  'i Li ĥull*>> | l'". igi*  aliru. kiel 

mi.lllp.llto <.111 itllnlPf pl'111 rii |, Juni Jjl uba deklivi- 
1H ulri npreti, iarĝn kaj klubi krci lu voj'’- kiu kiHldukio 
mI I.i inlr'i“>. |,i ♦'/lin maltOiKii kaj o.<ttli::i, kuj liuj vitug-> 
kaj kajni r*tm  glutaj kici polurita Ihii;i far buroj ii" 
k rdi e «ni’ liri korpo k Militi' h ,iiul»i . hihi okuli) n- 
lrrirdi*  djallai, dutil Li illia tdi*  turnita «l U h*ru

.Liuti eu sui junaĝo ImMjivo KoritĝM Ire Auli*,  in- 
Ihij.mi.iIi pri -.I.firmaj ,ib>ruj I.i.ij vortiri montii*  k'- 
Lii. I....... ......... lu linnui) .<ii l .igpuini rhiir. tiu lib-'i‘i*,
"II legu kuj 1'1. 'I. '1 "kl l.............  Juki)...............ml i l'

kitinaiid*  i.rrtb iiiiti, poi- si iTirtu kuj poi' I.i diuj. Kii lin 
1i'iiipit ni. ekridi- timu tla duki rinoj kiom unti. vurtlir 
Uiii li,iii» riotiiml. r.n |n fcn-,t,ine.>ii*i  e li-. lim p,’H’ dini. 
umi'u uzadu Scii ĉar lu kii“litnintuo editi lu siria irm- 
"lil.i d"klritn<, kiun K povi- preni kiri gvidil-<n |wr i 
kaj «iuj riiiiti|nk.'iiioj, ii lenii junui*  pa rki'V" Unii Li Vn- 
viiii l lo.l.nmuiLm kuj lu pdriiarmi Tiam li "hi p- dekok- 
jara. Hutt! Illi letUJM.r orli Itllllirilc virii Ilfi, IjlJ Illi Hia. 
trn plendi» pin iniildilipunlo kaj Lutu eu liu Ulturo. 
Kuraĝa respondi'- Li' tni rhk odri vani. hfi! timi km- 
zus Jia ImL>mi<, por pti lahuaj riiiuoj. Lui ni,i-:hi> deiiiiui- 
dis, pri icio li du ■ Anpa-*  riii.

Vi ktidrnn ventojn por ilin i kui puj. Kuniĝo 
tilan reajlundih, n<d mi prcl.igim ledojn jrir tiiuj uni 
mui.

Vere tio r',«lit> jili valora, lu tundro dui*.  Sed 
•u mii t.un irida*  al tmilbmiu kutime, «U)*  niall m ili" 
i.uLd ĝin. .lon, *o  u ifimt'iiH la A’-oL>n (intri- kuj la vi<«<- 
‘)| lioiĝu- tiu 'iirihiu.l.i| .m ....... lu*  kiui '-''k”j mn Iii

iiirimj kaj Li bukliloj idliilitu pmi Li ilinni Kiu

pukita nu imilgraiubij aleroj, liu peku» alikutt vii grnnd 
ri j. (lii vi kredis, ki< ii |K>vah kudri venio jlt puj' Li Uli-' 
■ r......... .. ol n pum- kni|i’i Lmglju kiHimunjn jktr Li
Knrpui’

Al liu Kuraĝa 1'eMpuiidih nanton, rd h 'l.ionp. 
<mm Irmati, ni kial nnlafir' K iuni li finlerni*  lu Suvuh 

l m tume.tdon, li rre komencis montri eni inter iu 
hrmuij. kaj ĉiam ii prediki*  li doktrinon!. kiun L ĉerp- 

si Li Skriboj. La vilaĝanoj troovis lin stranga, J..i| '!•’-

iii iinngij siajn LijitiJ*i»!»i*-L  >• kra j ji mi l,., I. ,n ., ,., .’, u m< 
plii privi»! I.idkuir la fmp ' u iln Li kiupo.

Kaj tni esparoi, ke 'i liuviu grruui m lcliĝtJH. Sin*  
tti un eu lu vusliHuu

Kori Horne kroĉiĝanta al lia brako ii iii- vii Li u*  
tilikui ; luij tii.' uranilo du priinHt-oj, Kiel t i du miei 
i'’,i'uiifut ubidoj, iliti ckĉ.itkiiiri.*

l liirriu, vi iihjmkta-. ravegu: Beri. vi karagtiLi!
liaj tiui plu ,,

tipi! il.siturp l -. lu pli piiii! liuto lli' IL>ll'l|l, |.i. f| 

uini i lu ("imtjoij, dirnlulrni, tritiko, Si evian liŭtiu kiu' 
lmi-, Mi '-iu kme eJuld.' Smi kio rikani-. .J lu i riLnlb 

atto ,j ’’
Al l.iu?

• Lu kriketleainuj. 1-k'k umi kirillatikr-. pe? 
rjurrnt traduki' Viaj liphniot lan'L Kiui li 

Jm t uijn ibn ? Mi tra lwlailrMu lteni
Li «L*j'iilu  kun, ■'-iu > ipo•v'oii Diablo kial h i..i - 

pau Qbt? ,

m- al L la u.immi >liili-Kiiii<i.'n La kjmmnimu mm 
post mui turi|-.i-< kvazali ora n'>imt kaj lmi mi •krilr.i- 
/m Lm (ih i.ifiun, lu lui nova rentio LiriĝL tiu. ' Id' 
plej t!ipi’inJi'. 'I n l L ■ liui p,hii|i- jtri lu kuraĝu 
kmn om lx')tiuiii- |im L-,1 tli lumi..... I , iL.,1.1 i Lin korpo
kaj La knitdiltD nrulmiilH' kuitn-idt I..... illi' t-........pio
pri kurnjj'»,

Sluli hmagi.i lauivit hnvi*  ii,L>.p(opi Eti titi lrm]in 
kaikai v ■lilu. ii ii ’ ■ | tizdir, lu tiovim oli Liii jro :-i-p>ii ati Iri 
Hrliah', 111 rnvaiiih kuti (iliriaj kuiop liti (m^t la lllM 
ontu ili nomi' in *.-jvilaj,  paroli*  per liihliuj ii>pi'iot”| 
kij Lmdi' ralit UijH Lnnliijii La ilova kradu kapti*  jili 
kii| jili 'la Imump kuj p.>*t  malLnigh ternpo oni i-viitil, 
l,<-zr.iHiu dr prujir» kunvenejo, ‘1'inm oui l,iai>trio*  lu 
■vklim preĝejon da Laggmtm,

Kui p ii I.i u.ij-hi dr L' Skrili-i pli- '"11)11'1.. "lliitt 
lvui’.i.,,i kuj Aliuli e-li- k.aihidcrjdji Lui lu Lr-1 i iidvi lu 
Lumiloj ifi' l .;(>-.-,u lm (.irigi-, lii Huuii hii Li «rklii pre 
ĝi'j'> Kaj knii.'.|iiitla li d.mugi'. Li piedikail ni d'- la doli- 
irino Lda*  i,t rJiiklriiio. kiu L‘lii'ig >■ b> lnnimjn 
li diris,

Slidt-kmvign |*i>ixi<tn  Kuhlii' k mttuii du i*t'Uiiiluj  
dr I , ibaldo. I nu citi.*  1,1 Ibrjjiilu SltflHel Utili li II’'- 
iilik. ur i^imu de nmliu..iu lui ,dm rdth [•atili Vud- 
uiitii kuni li liluh-. ■ t ii cula mdu •t"*  pelto 'l itovi;.m 
.....li,' "i".'| p>‘Liduj. .n-ri (tmillij chli' Li"l liui l ■ "li"| 
l. m. , niu rii (r. Li' (,i dnktriiio grillu.- u! Hernii L tiiuj 
iri rulu IU*  lu, liuj illi

«

Sluli- Kitraĝit iuiilfarmi - -in jn *pu  ilo i-i ukithi|ti 
Li rideli- pro la vidajo, kiu irnkunli*  lin.

Mefi' mi vida*  lian mi vani. li diri- al *i  
Ciui aiitiu, tie) tni tni'diri*  Liu prvnmthii.

Li printntni*  ritdimeii -U’ L> ......... li.ilu iui Iu un
In-o d" lu livjirbuj, kiuj borderis lu i uidon iL- t., 
mrir'1'in. ko kim l,ii-lidkl.ir:’i .ikso diii- mi lu iiuu.u d" 
I-i lmi . Laj .••U. p iok-. lu li IH.UC I.I Uli- hirgu kiel lli irili- 
r-i pi tti Midtnilin ijMvi -li' du. Ilidibm li -limgi-, hi aan- 

Irou di Li urbi kuj Virii» tili L) (runon, lli uiuLm L, 
dekihi |ilejuj),idujn kaj ĉion rrleraii. kion li j iiii muli 
Injo vidi’ mi la lumo d-1 la kriolo Sm AajnU n) li 
• irimgi'. Ie naum uda», f.m hi tronu. Sed li tia 1ru*i*  
h-rtipnii driiuuidi. kmn tio aignifns, rmhm ul mio» 
anĝelo, kiti trnnudoniis aL li itaurji-Hi. Li kumpri-in*  ke 
li (levan ludi kaj tuii*  lu kuriLujii por nudi ilino -inon.

1 f-r. III, 1|,- , r ,- tl< pen-1-- l,'■ ml pli hlu-n, H-H
lli.

Maura-e lu eiu| «im M.mcicr. rii|ddi’ idpruk-iiiitpi
Lki Ii diri*  Hula Kiui li n*bih  ebuti liri rjm ritpidt-- 

litlL ' |tm t kaj Ilu H'>K'dziil>< koita-lli l' lnai ltl lau la 
filmkli u ' Li iaji» datiti, ne iito ĝoju, uaj liui lm |*«I|1'-  
th”u trialliu ib tuariti luo Li tnktn da iu Edtitjn V.H.>nt|n 
lteniUlM>.il)ii

11.1  hi ' |,| ,i,.((nfo ankoraŭ ilumi*  ka| omi okuloj 
gupo Iv Jml|m 1'Lhii'- rni l" ulrmLiolao tcikrmr im | 
"n--'dli - p '*t  li. duni lu rl igra juroj lurenli lmi lin dur-o. 
II ■intui . Li kar<i-ti-in, htrrnie 1.i jstrd fu :-ur ltni kaj 
po-li' Lmi iir-Lr-a->l-dd» ■- i-;L'"i, mali-t b> k.<p.,n trii U t, - 
lH'*.tiH.,pi')'1i)|',i,  , .10,1'1, l, l, ..li>(|, lir)| 'I'IU liltut-
><»i .m lu , ungo "Plaj banan korton, irinbrm Li Jati 
iiii*  Lu riuk-iii blini akv*ii>rir  ethnie, k- tui nuia 
utili diri. fli-rt hovagv .. Kormi,r!gv> L, kvnnlak ju- 
nj

lii lu anulo A. <t. f< -lutuurr Lu i zika k muir»

IU



»Li estis unu el la plej bonaj, plej fidelaj, sindonaj, 
laboremaj kaj valoraj kulturantoj de nia lingvo kaj niaj 
klopodoj. Mortis je la ro. de februaro en Fano, kie li 
loĝis de kelka tempo; havis 74 jarojn (naskiĝis je la 28. 
de februaro 1857), kaj malgraŭ lia aĝo ne plu juna li 
mortis sur lu bastiono. Li laboris forte, kvazaŭ kun im- 
peto vere junaĝa, ĝis dekses horoj tage, por Esperanto, 
kaj por Esperanto Ii malŝparis Blajn fortojn, kun la 
fervoro de idealisto, ĝis la lasta tago de aia vivo.

Instruinte en Meza Lemejo dum 38 jaroj, li 
numis sian profesion kvazaŭ mision, kaj. kvankam 
de multaj jaroj li vivis pensiumita, lia morto 
grandan doloran bedaŭron ankaŭ inter liaj nombraj dis- 
ĉiploj, rememorantaj lin kun tutkora imio. Liaj diversaj 
verkoj eslis laŭdataj kaj vaste disvastiĝintaj, inter aliaj 
la «Manuale di plastica», «Foglie e Fiori-, ?>Erbario artis- 
tico per Io studio del disegnoe, sOrnamenti pialti poli- 
cromiv. Li gajnis du arĝentajn medalojn per siaj verkoj

iuta

ple- 
jaiu 

vekis

pri T «intruado kaj honoran meurion ĉe la Ekspozicio 
en Saragossa (Hisp.), idan «Metodo di Disegno» per 
bronza medalo premiis Ia ministro de la Publika Instru- 
ado ' Dum longa tempo li mti- virprezidanto (h
lu Nacia Uncio de 1' Beaegno-instruĤtoj kaj administra - 
cia konsilanlo de 1 Mezlerneja Profe ora Federacio.

Amo al la Lernejo, al ia Familio, al la Patrujo estis 
konstantaj idealoj de tiu ĉi ĝentilhomo. v Nenioni li »w- 
ĉis rekonon de sia multobla kaj inteligenta aktiveco kaj 
ĉiam volis rosti kaŝita.

Eble estas superflue, memorigi tie ĉ', kiom faris Ales- 
sandro Mazzolini por Esperanto. Kousrieuca kaj senlaca 
laboranto, konstanta kuj persista propagandisto, li lasis 
[iei sia laboro larĝan poshigiiou alicia kampu rle Espe 
ranto. Pii liaj skribajoj petis niaj plej hunaj literaturaj 
revuoj, l,iij nombregaj esias la arlikoloj, kiajn ii publi- 
kigis, l- u....duj. ekze n libroj, per kiuj li elnnsritis
entuziasmajn laŭdojn de Ia plej eminentaj esperantistoj 
el ĉiuj partoj de 1’ mondo; La verko krimanta lian agadon 
estas la Dizionario Italiano-Esperanto kaj Espe ranto-I tali - 
ano. Li estis membro de Lingva Komitato, ltala direk 
toro de 1SOSEK (Internacia Supera Kurso de Esperanto), 
unti el la fondintoj de 1’ Cattedra Italiana di Esperanto.

Al la supraj Imioj, tradukitaj el la itala L’Esperanto, 
«i aldonas ia esprimon de nia plej dolora bedaŭro. Ankaŭ 
L, M« ektis ttnu el tiuj gazeloj, kiuj povis ĝoji pri la 
valora kunlaborado de 1’ karmemora foririnto. Niaj leg- 
antoj eerte memoras liajn ĉarmajn enigmoversojn kaj la 
proftmdsenlajn smaljunaĝajn tradukojn de junaĝoj poe- 
haoj e. En la unua periodo de nia revuo aporis de li 
majstraj .tradukoj de italaj poemoj.

Ekstreme laborema, multflanka, ĉarme modesta mal- 
j unuio ni konis lin kaj ni tre ekamis lin per liaj siuoer- 
tonaj leteroj, el kiuj ĉiuvorle oni povis senti lian grandan 
amon kaj zorgon por nia lingvo. Nia koro premiĝas je la 
penso, ke m neniam plu ricevos de li tian longan. helege 
kaligrafia» leteron. X

Kaj sonis orci t urumi ite kiel kata ĝemo kaj hunda 
hurlo. ' •

i'Cu troviĝas neagorditaj harpoj en la ĉielo? 
Stult-Kuraĝa murmuris kaj malkontente postrigardis la 
anĝelon, kiu donis al li la harpon. Tamen li opiniis, ke 
estas plej prudente ne fari skandalon pro tiu afero, 
kaj li provis mem agordi la harpon. Kiam li volia 
tumi la Ŝraŭbojn, li trovis, ke apud ĉiu ŝraŭbo sidas sli— 
peto kun surskribo: Pacemo, Kompato, Pardonemo, 
Pura animo, Kiel infano, ktp. Li ŝraŭbis kaj sonigis 
la kordojn, sed estis por Ii absolute nuej^e estigi hari? 
monion inter la tonoj de la kordoj, li ne sukcesis eĉ 
havigi tolereble jjuran tonon el iu unuopa kordo.

Fine li rezignis kaj en la anĝela amaso serĉis ti~ 
un, kiu donis al li la karpon.

— Mi ne povas agordi la liarpon, E baHmtis kaj 
honte forturnis la vizaĝon.

— Agordi? la niiĝeto diris. Ci estas agordita, ti- 
on» kiom ĝi povas esti. Tiu ĉi karpo eatas farita el la 
deziroj de via propra vivo kaj cl la agoj, kiujn naskis 
la don 7 Neniu krom vi povas hidi ĝin kaj reagordi 
ĝin ne povas vi. Vi mem agordis ĝin, kaj la agordu 
ne «Mis ŝanĝebla. i'-

Stiilt-Kuraĝa ektremis kuj maltrankviliga sento 
tuŝis lin. Hezite li turnis ran kaj volis ian forkuri por 
en trankvilo mediti pri la «igzvifo de ĉto ĉi. Tuu» 
li okaze ree ekvidis la malplenan tokon de Bto.

1 amen diru al mi, kiui efektive statas tie ĉi! —
s 1 " ' '"■'-z -*■,  ' 1

■ ' ,T3._i_s' ' . ’ -
r - ’■ ? s. _ x
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dovelo l>*  Ma»urice Averan — Trad. £J la framca Re) flustris: J. E. Seatŭioi 
tiuj ii"tfniĵ irtf*ramiĝtt>toj

Cfa ude Farrere

III
I*|  i'i i<l|JJVI'l ■ ''Lu k
Ppi-i-fitij, ilifif lli'i-
lii rvuirmun "r pij iii lugo, |>rri:pJJ. ilibi 

vilti*  lii hm.lil" ilin lli' Ufijjiiiti' Si ..-li- {minutaj. 
Mrinda liuj un l.' n intan ipta k vui piimijuii olttf Onmi 

lu L'ii>-|. u Ju t i........... .i............... liipiiu.. plivirti, pi-

l.......L'i km linii' p- Imliij ' k......... rl-n h*m<i  iiuj 

hii ditri. -.IU' Iji |»lir«r‘ri'. >nt» Iji brita’un trr u iilii > iii’ l I.1-' 
Lu l plufjiiuij. lilu. -ikn .-ijjr. rutini pu ini] lidŭl- 

iiiipuhii l..... ho JOJ. 'linii' h'ilH'1......... jjI.i t., nu nuta*

l i l 'l......
M-lllli11 >.|i UH[ l-.iilL.rnr '| 'ii vi.lili- .1.- >u. ^l-' li' 

l'?li 1'iiii'inli S.... ...... p1-' nu ligi uiiii '■ kuj illlllirilta pli

Li jifki iimri u Uli li 1.1; n '• ni |u- lili i'ipi'di .. killlU Niji Iji 

l..........  ■ i ildi--| liu n .1.i lim-

Gi Iru ili- JhHii HrnN |. nu h Hudini llir-

1111'Lij de iiii) grivni j okuloj Li Tita muli'' aiuta Lu lu>i li 

Irri limi n *wukta  lumni, Li nu canto erii, fa nu)1 Li uiri 
,ii tita <ud'iiini'-.'j Ivuj

Lli'fulu jui lu 1 limi lui ml m gri ju- liml- 

piui^i.i la .l"iuiJij dr i' Ŝu.ruu. Oĵ .......  -Lm fiie-i-

rnu fii | I. 111111'111'. limi dm'011 tii' kiutdn -nr h T lu u. 

Tio i.—i;i~ a-.i:dd.i ii I.i Ituii.i Ih i pi- Jj dum, eiuji- 

fZidimH

Li pludiri-;
K-.ji-ri-i u . i.il Lu igi liii. i|-.. Secesiis l,.iii-''i

.i i u lin iiuHinlun kaj ilr ..i ahifitan Ĉ tam.
|\|H Khuii.i .Lui. Ivflltr......... lli Kun kg U- <Ni|i>

-'■iir^-di rm .......... li-- '.iu kaj miuj i..-lu| i-i, tnrtalr.
ŭiii j n luvliijJL luijnjtj

Rbii-I.i .. .Luu fli’tangi iili uiiii- ni ri diii.

I dji i- iu Itn. lui'' Cu lii rut rji 'mi 11 .n un p i.' J i 

»1.,- Imtalll |i:J'l Lmi .'l.ik.u l.nliij i-i ht-Jr'J ki-iiu) luj 

ui’i ii. .-li- ludu j; njk.-ii iu In M'd sni u-T, pt.ik Lu ol ki^iirj.

hi |U>-4:rl^ijŭ■li" i'i -i huu vi min- .. . Lu iu |>re^e]e 1 <.• 
■.■kie iniEj. k.i| pni' ni J.i »i nitinta Latif m «1 Ja tureto 
r-.r‘wiiiĴki> \ii| 1-111114 uha tri Unuj, ppr ŭĴn Leni, ini

lupi oijuuijvti ['mi lia piri llalni |mntlniliku fp-i-gbd- 
itft. kuj |ut su plej li,iiit,iut-,i .ita 'ni’ . ■

t.'inii’iT uheiii-. kiui i,.iiirLj r.jj.ttJpi-i, hi uki. 
........ i.'u.. "I fu l.hLĵ. i, ,.u|uj .1, l.uiit.pj, kiujn mi 
pirmili . un restu pin uiiii nurn -u ia n iu nita' ..

.lu muli 'u ni urpetis. - jen multon, ni tiu- 
tntup’' li j d.i ,.--p«riij mn Li ejnina ciu Ivjkiii*..  kie 
k Jui "l......... '.un Lin n i<hL, guju, kni moi iili] ndi S
pri l'ri(ito iiiilpi'' g|- "Jc.i-l-piru. RiJ j hufli ilu '"'ktU| 

imf p... Jbiupi iii juiu|i"iiU' lumi ml'iu, Kaj Io riL- 

'1 iilii u li':• p ipi itri iL> Li J.I ili- p ■ hi g;i‘h‘|<t Pi flirti- 

1UWM , » !

I"||;| u pui ilu m Iriirp-' ml is HfliuOjJ kuj -.idis 
■upri' sur idl,i].'|. kiuj t>iU|i’ m[H’i' iri '-u'Hta. Lu lu- 
iru rijihlr Liita kaj Atitis taili da irri i inhui Iji Ol'v Blir 
la puaaii puli itan Lin liidrargju di- 1 Vi-rdetal-Lurrii- 
lu. S......... U' .ipiiy;<uh uiiii JuJhj. Lu.limu SlClllO. Illi
■ ifjirrrlmlj•: hi vilaano d" K kintaj,, Ijiinribin ite dmlniH ita- 
nui- kiu iu "kiiliijn, kiui -m iili- .d ruirind&j iimnj, 
kii! -iu Irtiris kuJi-iitiLi i-.nu el tiu viiaiiti ikvi. ik l 

LrmiiiLvi Lii) (nujAUpAf Ituii rita. kLi ; al riii nii jiirg. kjf 
I.. lulu (Uil.j .firjr- ..|. Jipii t., nu di*|'ili.Hĝin  [.Ift’i
Illi lni.. IiL' II *l'.il  -di.-^in ilu . .

Kjjrul.i )]iiii If.iJiiki il.j Iilii u diri- hi.ri'1
i.iLrm.. pi rjmiiiii . , . .................llis iiiiiiii.i. 1'uii ni
mrfk.JA luni ISlir n Vrlknn-i. Sii. Ip pMtlflginuit'. Torii 

vi filias, .lu jiifitd'.. koli b kil.iriit.i lijUjul, jJiris -d mi., 
k" si*  mi ■. 'Ln nesti keikijii liceojn ankoraŭ rii Aŭpi- 
rni-Verteh, h min iuvitŭti , . . liui lnt^rluiiii4iJiiHiclii?ixrv 
pmuiibli . S'.1 iui. iui [nu-i~ nur pi i vi kiti mi ri- 
lun->, -iitipju . ,. SmI i . .............. t>> li ni' .dnridi-
. i li "st'i- n.iiraiilii tiu kimbi; k...... n ■

— Tuii^ - mi unimi tuis.

llLrr dĤHl? Cu 'i Ll;iKFei|Ui'i^ Sŭltnud kubo*'  
tlmutKlie. Dto eahiis tiu u. Kuj ĉu Jiii t idos? Li je 
sidu- atti' iri l’.‘no Li ushn Li j liniu n reni.

I'. uriL ’ d" SiidT-H iiiiip.j . "r klinan ‘d l" uiii 
imri...... lti; ii plu sii mi Jiii, vimLi.ui-ule. L.n rilini fui

iri*,

('mii liiii^u tempo Sudi hoj-ri.u tidU h .Li tie 
Kj.iiu Iii pl rudi' 'mnk^iligiK h kuiu.iuin rigardi lu 
11111 111 ■ I ii ' h 11 du iii l' U' l.' i L11'1 r l. J. i J .liui. '■ i li 11 | i i li 111. i -|. l - 

uj U aeŭtta kŭiNltui, mid ĥnLdfnj iu kcrnireiei*  umi - 
ih<tr m Liu hi mb' kiJ>ii'i Ui.dsulik kuj lui hupu pri.- 
igi*..  Hvd li ni [ltnis rintermiliti. I-Ji sufero pro nnterfrtn 
kuj neknvdnntigiln durmnuar terizis pli luj pli grnr- 
■ I. I.'| Ji -lu-. I." I.u.lutj )il ;du.tn<. 1.1'1. .u pn'i .-I. I 
d. -n, ,.| iirnri.i Ilu'" tuj rfiiritilukv on tepmju Sed 
lu tnumj du i.i itti» tu.ii- altaj, Itnj > Iu hetenti- 
d.ij purdeg ,| f^uki-. Hiidpteua -pd'."

L.,'.'"l.' pr.-L.U i' i-,. Siljh-Kufrlgn kupli'' ||.lu lim 
ki.Ul.

k.ir.11 li kiiiii, diru Lii J uii pr.-.'- rrjrevj lulu 
da ttuuAsjoil

lin fi un IiL''. sggs i u ung, n j-' hi diiCubr tini-' 
li '.i ' puh' n-.uHifi-. lijj. Vui-.' 1-iHb‘ Itvm u" li u u 
.mii j>u',iirj lukan lie vi. Tte ii e^tas ifjiiKi d" pmi), 
Pitcahuiukn crM.- lti imiiillC' iĥ? ĴA l '..-i,«i-mli h

'luiu nij hurikate?,

K.n ii. lin.lkiijti' diru Illi Uiri mu kiri mi ]wn3 1rn- 

ri kur.i'p:n pui' dnrini

lu ri rO.Lbj- ur.-k li ii-rj.rj t-. I. d.......... ('.hli.iviinlij
i"- l".'.‘  iif.mziMj. Lu' pnt'0 ' -i r. nptiijieji.' Loj tkrr- 

liru.
k,mi. diru. cu nji eble LTuHtsi? Cu tiu ri Un 

>-Li5- lu cieli'? Cu iotas .. I.i pjiii loti"?
iSuiuii piii k‘i l ii u.Jl"-. tion fi tneni pkj Ihj-

'I' "Ii|jrk ].|l SDI II" ii*.  Vj.l pit.pi.L iilii, ilu I. lli
vi lidsn ustas tmr vĥ propro itilnrtio

“ Kftnt. diru, l.'."l kjtj tte tui jrmm iikuj fumu 
U) [■iii t.'k t-a i ?

per i.., pi ijirij -iiri., -.i p................. ikni i............... En

1 ugBiirbn vi pui'4j‘i puri ekligi, sed ne lie ĉi.
■ Rridi.. liuin Ltei no pmos iii kimi, nluli-Kii 

i i.i'u di n-, lcjj Iuj j ukul j brilu pm '-Ĵoj<j kni esperu
J.‘ji L i^m.l.ig.'. ta. .i.i.iiii'• drns montronta 

Srii' ideaitu . . .

Raj Siiili-hiiJdgs rapide Levis sui. ltaj planigis 
lin Lta ŝalteniM, ke lie kripta pirate Jiiitate 
Antatati, luj tiom mide li 'rigardi» ta [jur.tagcti, 

liuj 'ikul''i rii '".ii lu [Mini........ ................... . S.-u ĵ"-
lie irdn ni i> nrln'1 mntantaŭ m b hjiJiUis iun karpon 
KUJ Jurluirir kuj ŭldta- ;iLsteren
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M ĜOJU!
Ni ĝriju -I-ri £oĵo<

rii kiniu tien pj<<

taj irii du ncp’1 H' nu itit liĉiujo 

rni LdJiluj kuj dniJCfij 

terigas liri^nu.

lti jujn l

i |.‘iLĴu wn Jojo,
i>i kantu mhi

cu iiuJtnt, ,mumii |,,, i............ i i'i.i|.i

kuri fi- ij. 'nnJiiri; ,.i

ii un nora trilinta 

kaj Furi,-i hrti arta.

fii ĝujiji.

Ni ĝujii sen ĝoju.

ni kuntu -un pa jfi

taj SU ek-ili'Jito? por ii u iu iu Iuji- 

u,- uiiii jj plumi.. luj .jriiaii «lenta 

sed k Anio bii ftlioro
mi IufI.h startan,'.

ni ĝoju'

Utmfhtk \

Terure ■‘.kripa n lu J;jluj>i-nl , i-oiins Titino kun mi. 

Huo stuporu, 114« iujn aer>iik Mibjfiergata per ri lii’ 
■Dova t#uii< iu LiLinLu Talbot . . .

eilin hi intio verta iiaj apogi*  rian kapon sur 
miajn geutujjiii. I Lu J Triste tare «enta de ĉi nri muni-.', 
trenu inte ..mita, un. kiun nenia api ulia egala*  . .

»Kaj .irii rifuzis - simpl*-  . . . tkri tti.....miere.
k>" li ihi ii frui iilii! . , li >L"-taii aerobia. tiu lumilo; krimi
tta * ,. i

Kapturita oti^ al rni. Mi ihuihLi pri K tereta 
lia.l nti ...... «-nita riftan..... . Mj.ij fingroj palpi- vagis
,-it la felo de min buntan Mi pensi-' pri l - i-ta tiam- 
!"■' [imi'-fimim pri l.i Ikanta 'Talbot. .h-ni-n-,- pri 
korpi), kiu otani*  reztnun kuj HMtiuiiftion. kupi unie.

Mi-Oj Ltesi,- rsti/ tertvjjaionte. I-i ' H)i'> hri Mm- 
■ li--, plenplenu iie pivin fbvtetlaj val.hu;. Antan li 
t" mri ii uithiu — icuti malpli bulan ol tilia mina Aiil-n- 
ii’4i linio, kiu ■_-r-i_Ls |,ii| orton hi rni u n Aketa-u . ,

JiHlr li dirii id lni. ride li tile. ion gl'l'Ui'1- 
tuili' eo <1 llati uiuuuil i

K riumi! frankoj: krio ampleksaj lJ■.•!mril-rj p,,- 
pelp-.uj, lli ".-li- ......... uai. lili kreii--, tiojn mi png-
irri.-iis kaj nei esis, k<- ili usta iiuj. kiuj dungis tiun 
u iertja . , ,

Mi terure malamita.*  al : iipiirinipPteijreiim. bid, 
iui Juras ke, kiun mi lasll 'ji *irb'.-  la kapon de trilu 
huruJri. rirctatan al |., liui. mi nu plu bavis lli fn.i'1- 
"uticui Iri mli ia wi irimi ilan horii ri^-ju do fia rigante, 
liii kisi. kiri rni pansi- intenda. Lle la noi-.' ii>i--p«,-f,- 
treEtiŭfite. rui ekltrit*tis  la pintu) de liaj oreloj, kaj fili

. -■
lia.' el ĉiaj tiitHtgoj, cl ĉiuj mulkuiu^uj el 

ĉiaj ltajn j itaj  Hnonibruj ili leste!j. kiujn titm.- 
iL ii.jiJur plenumi al iu. sen ■ ■ ajn dobo, tiu i-i estis la 
plaj misa Li pl*j  fbi. la plej aŭtBtuniga . . .

Kuj Mirta'■■' rten'..ilidio Klufci-i, tam mi tv-

Vendita tni sin guli iu. Vi k-unji remi:-.,. pto 
inono .. ■ ĵ

■ ■ Vendita? Si eliri-

Kaj liijpi.i-.te:
■■ kare?

Kvinmil 1'Hiiikpj. ni’ lln^lri:- kapkline.
KtiHHiil frankoj? k ajii tdi n'. . . ki>iJipaiiii<Li 

biuto. - - fii «.lilis.

Mn! gi I--Li’. Iilir li.... | .'. d'i>-ili ii h' .
Mi <u- iii'l. iilii- kiri plu. Mi r- 'iii'.-oani- tel viri el 

. rei l - virian ,|.” min /bigo Mi intis li tabliriaic 
rimedon: nii drinkis. Mi trinkis Krei aoifartte <<) k 
|lip'l de k brulu lŭ forgnnun. kiini liv«-i .-i-i lu plej nu.d- 
pure konfuza d ebrioj . .

En Lirkt--iiTi! ,ii< lu i"k-hii’ri -lili\i'iii n kunuli. 
Hli Huiti- lli L.vju rti! rfi pui 10MĴ11 ivuj p-islh 'lli U ’p- 
'■'di- U'.' plu j.iunsi Eĉ, tni kifdn- Lia! kiuj LrislĴgaj 
:'j"_j n» eslas! ke mi -ukecsis ilmi) krikoj tajmj 
kaj kelka i ii‘ikt«' j . . Muldoj d- Li ĉamhrehi proi- 
..... kien pi'11'i'Lj'JS. p.al,ilu lla Id unktu tilun. I,i lu.-, 
cistino oblata de iT Io rni tv uti ni I' «lin pleu-
■ I:...... l^O de 1' alla loiciitu ih' vuluph.i km "l nu nilliu-
l- 41-01:1”’n iiroskun, en Li brnk i| dt' 1-J iralo .. lu, 
vesperi' ankoraŭ hijo, rui .-uprfii.4iit[n en U gndrj-. 
Mi nii ii s l.j ĉaitibnui. KLiir^tJ). Kai lu floraj tle l 
,uul'lup-.'1- -l l, I.mifm lupi...... I'kij,iii.m rfi,l..iii liri
Neniu , ,.

buriridti) rti '"sli.-. f-airinta kun ia ijipdn , 
Fi u kun la klii) ni iria tita joj la privo «t- u ■ Imodo...

Cigtlto . tiel konvem u.1, tiel hilrblc rii.to.<i 
L,- li i,'ljuis fculie viiteut.e -i-[ji'kLi t.i.i illi" u» lui lhJi- 

kii k k.niti". Seri lti! hrui&Jlt rii kia k" JĴ nii..heĝis 
cii-Liii ŝi. Mi luni.- du min amikino li<d utfali, tiel 
(ruruo konfidon, 31 luei u. ŝi ttitiri "-lin ni mi (sumlitrte 
pri li kun l.iu uiĤĵnte l;.u li,, mi-mgi,, ka iiululjfinnr 
Illi pri-sk....... . lili -hti' i.lil-i'1 li lus.l- - IJU
i"inpi.>n. — ŝi diris. Mi tedu*  lin omiluili poi' hii iti 
-'irili .... Mhi .snj? iri kapablu liu terio*),  riri. -.iru tiun 

grundu Lirutii. pm l.i, im fuite, liu .. [Lu! tni. I,rui 
mm. gardu muj k.irUiuu vi uiluti .ii u, lnhui luhm 
inian , , .-

IV

Kiu 1'iiiliii'.’-1 diris Mtg, iiuli^jn- jmli
Sod iie ieHjHiiiiti-. Pjnr kiui grumili imi

fi.i Sed. iie. Simpli'- Lj.-.L riuj ulŭii - kroni d ntu- 
Liui. l;.'i-n!iimj. Li Hlite-n- uvo iniUKJ. kuru ..inli, 
■ni’ i" iald->1uluu Liui'i"ulu. krednifii.il ii inanojn de 
.-i"j briaj kumiJiimj

<i‘-li -dii u ĉ"'. riJjiiju- liiri- Mmi.
- ilu! Ne tiuj iui?ei-;i| puj utoj , Juujn Ai tle u ii 

ternrinV. Sek ĉiu k> -n mi mti.-i ul ŝi dominu de oo 
.... ni mia lero.'' ■. uiiuj ortaj nutoj mte naive /i- 
liĉinunditŭ jonagri. Jeti, kion -i terruba de mi . . lu ti- 
ileh'ix', l .-juiirHi ib’ mii l.iiild-i Jtv 4irii'’'■'■ "•"

. kio tonu i>k,id.- en mi, lieta «l di’‘iiiir- ni- m- 
........ ii oo puo' ■ jIi.-ii. ii..' Li-.-m ,'IjLm inflami rirfoi- 
'»t. kimi ooj arii ns! Kaj ŝin ni u Lu mi. - iu kubludi uli 
per nekonata rabiŭpute pei seiiteimte kimi oui (4- 
tj i.H.ji. < ilu.T. ul--!'sriiii- de n in>'iu. 1. uii mirlnd.iLj i lup- 
4'n.i; Jus, vejnis, lce lte konbini i nsih lion [miTighiln «'u 
rui. Kaj rui kr<-Ll>-. Ire pro -< lni pir-k.,,. ........... J.-,
^■'kfiLe.iii.ei iiidkili Proi cuo r. H,i"i. t ,j iiiiiiii !., 
Saurm (iir Ct tiuj pa jugoj, kiam ili orlus Li Ktfte 
jo de Je*  feliĉ», estjn goĴTfldiantej. Ĉar lu Atutŭ, kiam 
aoi purtes uukaŭ un aiuiua, estaj, ajn Dia, ki-

53

krednifii.il


«M fikas» korkotoro; ili Sfi jna*  fuj moki la dolmoni, 
Kaj poate ili kme-itas .

-Kuj post tio, lamon, necesis vivi plu... Vivo 
kumi oni ne plu hava- firman kaŭzon vivi. Aii 

fthnemm. mi hoti- um Mmi ĝi valoris: reaĉeti mian 
Akcia, mian kompatindan Aketa, inian kunulon, kiu mi 
estis veadinta...

Sendulii1 nii pmis reri Irmi l Savis, ĉion rakonti 
al li, de fi petegi redoni mian hundon, kaj atendi, ke 
thi povu al li repagi la tutan sumon de mi perditan'. 
Sed mi estis malgraŭe honesta knabo mi rigardis tiun 
iMMtulvuiton malhonoriga; jes: eĉ post tio. kion -nfi 
faris Kaj t erie. Li ne estiis lmo k*  mii pre ninta tiu 
anglo ...

Nun, mi havis nur uiiii ideon en lu liapn, iu- 
ia ni — laŭiri - sufiĉe por regajni kvin mil frankojn., 
retrovi Sinjoron Davis kaj reveni kun mia hundo am- 
furioze buliĝanta kontraŭ mi, — ĉar li min rekonus, 
ii, bufedo, mi estis carta ....

• Mi do eklabori». Ĉiam mi tre ŝatis literaturon. 
Mi verkis, lujuuue kelkajn rakontojn. Mi eslis estinta 
sufiĉe.malfeliĉa en miaj amardoj, por ke la dua parto 
de I*  proverbo*  troviĝu vera: nu do estis feliĉa en la 
plej m ibla ludo el ĉiuj, — la ludo literatura. L.a rak- 
ontopr sekvis novalo, — poste pluraj. Psikologiaj «j 
kompreneble. Oni nanian komprenis el la animo de 
deknaŭ jarulo kiu Itava» - ho ironio — ĉi nomon de 
Imno; Klara. flaj neniam seios, kial ŝi atencis tiu» 
perfidon, blasfemis tiujn mensogojn . . . Kaj oni iĝas 
Pjer Miguel, novelisto preskaŭ fama, ni kiu ĉio ride- 
iNh, mollo,’ kaj, mi pisekito diras, sdo - Alno .

»Mi vin antaŭavertis: nur pro mia hundo tni kon- 
fatis lti famon, Unike estas presite en ta ĵurnaloj. M| 
havU mi kreda», mian porcion da Amo, mian porcion 
da motio. Ŝed la sola nikolito, kiun mi ne verkis, kaj 
neniaMŭ verkos, la eola el miaj rakontoj, en kiu tiu mo- 
no, fiti umo estus viditaj laŭ ilia efektiva realismi, 
estas fiu, kuni ĉi-vespere mi rakontis al vi, karulinoj^,

»Jia! mi forgesis fini: mi neniam povis retrovi 
Mta tei Davis. Nek inian bunti ni. kompreneble . . .

V

uJPjer. Pier ~ Mad demandis flustrante —S 
kaj ŝi, ĉu vi revidis ŝin? .

La voĉo de 1' verkisto lantis, — trankviltone mai- 
rapide: '

— Neniam.
Ctamomenle, la servistineto ridokula alvenis.
_ !\’ui Lvia irtia <, — Pjer daris, kion vi de- 

ziras? : ■ /■' . ■■■
Pardonu mi petas, — ŝi diris, kun sia kant- 

akcento. Sed . - - la jgesinjoroj■ detiru.* iii <.......k
tumi? : ■'? ■ ■ : \

Ambaŭ, Mea kaj Mad, okulfiksis Pjenon Mtauri.
— kial ne? -- diris hi novelisto, tre trankvila 

hui .nli lanta. Je», bone; tri ĉambrojn.
La juindiii ■ i -.lii- de kontento:
— Ilmi rge . . Do mi donas ta ombrojn 5 kaj 

6 al la shi jorino j, ĉu ne? Iai al la sin jma. Iji 7
La 7? - .liris Pjer ĉiam ritania, sed 

mortpala. • . . . '
-Je-. Li ; , . tre ludeta ĉnjuhre> la shi pini 

vidos, tote meblita laii l’ antikva umvki pruve ncan a 
ltaj oui dormas bune en ĝi . . . . ~

Mi -rias, — Pjri- dirta Eatas kii llami al 

* La proverbo teksta*;  «idita Judan...........Kriu.*
amanto’*' ......................... “ . r'.......... ■

htimŭif); Munka, tiregi iohava tapeto el kretono, Por- 
♦irmmita; komodo dikventra el jtighmifiAio, lute ferii- 
polurita de l’ ugo ... kaj lito . . .

Ni Iiiiiiii, ni furi rii, ili diris.
Meg kaj Mad Ulmi empe stariĝis.
- Ne tuj, — diris Pjer, ini supreniros ... mi

vidos, ĉu la irtzfroto el iiii likva Ŝfotumro i-tbis sur li 
tableto, apud ia fenestro .. *

- Li nokto arias mirinde lieta, ni pova» aliko-
mil i mui ('mpe aŭ tomobil i. Ni tumi iklon en .. Sii illi - 
.. ..... .bita M171,

'v j-.r.. lu... . .. 1.1.;.--; M...I

— Kiel vi deziras, — diris Pjer pli ridetanta cl 
iam antaŭe.

Ili eliris. La servistineto erita konvinkita, ke ŝi 
neniam vidis klientojn tiel strangajn kaj suspektis ilin 
en si mem pri la plej hon ligaj hontindaĵoj . .

Ekstere, en ta nokto heta, ta motoro malfurte 
[ii fpafis, preskaŭ nenfldeble. Pjer, senmova, silentis.

— Je kto vi ankoraŭ pensas? demandis Meg 
kun spero de angoro,

— Aŭto, tata aŭto ... — fine dirta Pjer. Mi 
pensas pri Imua junulo, kiu toJŝue paŝis, sur la landvojo, 
en ta polvo, kaj al kiu du betaj aŭtoj forrabis iam ĉion 
de li amatan: tian amiktaon, Kaj lian hundon . . Ha! 
por la koroj, kiujn oni (rakusuis. kiujn oui mokridas 
sub la radoj de tiuj marinoj, ne, estas oivo apelticia, ĉu 
ne?

Li lokis sin ĉe ta direktilrado, lumigis riajn faj- 
rojn.

— Nu' — li diris, subite ĝoja. — apttd mm. 
karulinoj. Mi antaŭavertis vin ke mta rakonto ne eslus 
tie »amuza. , . . eed mm ta noteto estas lieta, ta rojo 
eslas bota, vi estas adorindaj kuj rni vin amas ...

Kaj por sta brako maldekstra, li kareseme ĉir- 
kaftis ta rondajn ŝultron do Meg. . .'

pon. Ne. Ne «rias ni, kiujn vi amas.
.-l j-ri' I;i brutaj Milli.

— Ne vi? kaj kui ja» je 1’ bona Dio? 
Si, — diris ta bruna Mad.

— Klareta. iircriritos tre mallaŭta la fei «mi la

Kun Stuporo Pp r Miguel» verkialo^n»ikolugi4, ri- 
gardis ĉi ambaŭ pupojn iu Humii tiel riiL-n.ipi, k.i | 
tom senprinpensajn. Miute jili ol li «tos tiun fa- 
linta mem, iU Jus. ili ankan, jus promk iin ta bukon de 
pn lon cii j afttotaijqroj .«iu l’ oJiibiuii kto »r'nin*nr-  igi li, 
— dekjara ombro ., . .

- ŝi? -- Eble. - li fine duta - ■
La nokto, ta hola nokto ĉirkaŭ uii vi» Ia ga»tej< 1 

on provencanon. . .
Tiri FlturiĜan. ital Miĉau, kun ĝtaj Jaroj» ĝ’ 

rani Ijoda, ĝiaj verdaj ŝutroj
lte® Irania:

diri*  Meg. ricuebtRto rian ĉarman kn»
' “ ...... *■' '

e.

J >, SvdiUŭt



Leono Zamenhof f

La senindulga morto ree eksvingis sian falĉilon super 
ni kaj per subita frupo estingis la vivon de la laste,, 
ankoraŭ al ni restinta frato de la Majstro: Dro Leono 
Zamenhof mortis pro koratako je Ja 7-a de februaro.

Nin revuo perdis en la kara foririnto bonvolan fav- 
orauton kaj ŝatatan kunlaboranton. Jam en nia unua 
periodo li riĉigis nian revuon per poemoj originalaj liaj 
tradukitaj, kaj antaŭ ne longe li sendis al ni por publi-; 
kigo lian interesan socian satiron, kiun niaj legantoj povis 
ĝui sub la titolo »Fantaziaĵoj por la estonteco». Lia varma 
koro, en kiu alte flagris la flamo de la Intema Ideo, lia 
lerta plumo, kiu donacis al ni tiom da belaj kreaĵoj, lia 
animo bonvola, hel]>enia, entuziasma — ĉio ĉi ekmankis 
al ni subite postlasante doloran kaj nigran malplenon.

Pri la vivo Iiaj verkoj de 1’ karmemora mortinto ni 
publikigas tie ĉt la emociajn vortojn de E Wiesenfeld el 
la Pola Esperanlisto:

«Leono Zamenhof estis plej fidela disĉiplo de sia 
frato nia Majstro. Naskita ia 3i. X. 187.5 en Varsovio, li 
studis en Ia sama gimnasio, nur kun alia s|veeialeco (la- 
ringologio), kaj instaliĝus por ĉiam en Varsovio. En igob 
Ii estis dum la japan-rusa milito kici kuracisto, mobilizita 
kaj pasigis pli ol jaron en Mandjurio. En 1906 li revenas 
Varsovion kaj komencas ree sian regulan praktikon en 
hospitalo kaj private.

Eti 1909 li edziĝas kun f-ino Leokadja VVarszaivska, 
kiu estis por Ii plej fidela akompanantino en la vivo (kaj 
bedaŭrinde al la eterna ripozejo ne povis akompani sian 
plej karan: pro grava malsano, ii estas forĝita al la lito 
ekde kelkaj monatoj) kuj donacis al li du filinojn

Ekde plej frua juneco Leono sentis grandan amon 
ni liki.iimvi. Per tio klariĝas liu senlaceGO je verkado rle 
poeziaĵoj esp-aj, kaj tradukado de altvaloraj polaj poezi- 
aĵoj en Esperanton. (Aspazio de Swietochowski, Protesilas 
koj Lt(i<I-ii m i de Wy*pi»ii»ki.  verkoj de Rejinont kaj al.) 
Krom tio li. kiel iongj ara redaktoro de Pola Esperantisto 
— kiam cii 1908 lu redakcio el Lvovo transiris Varsovion 
—- prensis sur siajn ŝultrojn la inaifacilin taskon kei tenis 
lin iinri longa tempi — li pliriĉiumhi- nlaii literaturon 
psi- mn I1.1 j malpligrandaj verkoj kaj s erketoj. Pinje de Ji 
ŝatata ratis Li literalurLdioro sne ĥ kunpo de ŝud-diltej 
demandoj. Li siatempe multe t Miadis pri la kolonizo de 
Hebrroj sai Sudrtisujo. Krom tiu li verkis broŝurojn pri 
aliaj cl ikaj dem atuloj (Pri egaleco kaj justeco), pri etiko 
en mefi irino, reformaj eo hospitaloj. Laste en la loka 
gmmtaro Ii tte aktive p.tvloprimmli» wt la pristadado dr. 
la plej a.luala t n. Hitlorlaiida demando, vekante veran 
-nlmiion pur sia profmide kaj ooblekoru pensmaniero 
Spci m Ie inoiir.imdn esias l» de li ■Identita granda verko 
(«t» pola Imgrop iiistotm de medicino, kuri biografioj,

hi» «U'3» «aperanta Itter» lu r Ump». «li» plej 

Ii ;>| iriiHuiKhj nian literaturon

akjĵva antaŭ ia milito. Pola Esperanlisto alkalkulas la pe- 
riodon, kiam Ii ostis ĝia redaktoro, al siaj plej brilaj 
jaroj. Ankaŭ la U. Kongresanoj certe memo -n lian vig- 
lecon dum tiuj solenaĵoj. Ankaŭ al tiu periodo apartenas 
lia verko «Mia Liro», La lastajn jarojn li tamen ne ĉesis 
okupigi pri Esperanto. Li daŭre verkadis por Literatura 
Mondo kaj aliaj. Li estis L. K. kaj Akademia Korespon- 
1 tanto.

Kiel plej specialan lian — kaj karakterizan1 — me- 
riton ni citu, ko li estis la fondinto de la intern-idea 
movado s. t. «Konkordo«. En Nro r/j de Esperanto 
Triumfonta (nuna Heroldo de E.) Ji publikiga» epokan 
alvokon s. t.: La Korpo kaj Animo de Esperanto. Helega 
dedukto ke la lingvo mem estas nur la korpo de Esp-jranto, 
dum ĝia animo estas nepre la Interna ldeo. Kaj ne ri- 
pozanlc sur laŭroj, Leono Zamenhof ne kontentiĝus per 
simpla alvoko, sed baldaŭ kunvokas reprezentantojn de la 
varsoviaj samideanoj kaj sukcesas ĉiujn inspiri por krci 
tiacelan movadon. Tiel naskiĝis la esp. rondo »Konkor- 
do «. Tiel naskiĝis la samnoma movado, kiu jam siatempe 
atingis brilan disvolviĝon kaj eĉ organizis du internaciajn 
fak-kunsidojn dum Universalaj Kongresoj (Vieno kaj 
Ĝenevo). Tiu estis la ideo, kiun pleje Ŝatis nia Majstri, 
kaj tiu estis ia ideo, kiu instigis nian Majstron al kreado 
de lingvo internacia. Sekve la ideo de «Konkordo? ne estis 
ia konsekvenco de Esjieranto, sed kontraŭe — ĝia kaŭzo. 
Kaj tiu saina ideo, kiu puŝis nian Majstron al tia grandi- 
oza verko, puŝis ankaŭ Lian Fraton leonon Zamenhof al 
la plej noblaj impulsoj. La devizon de Konkordo (Per 
Esperanto — al Repaciĝo liaj Konkordo), kiel anhaji la 
faman duparagraian deklaracion, ĉion ĉi kreis Leono 
Zamenhof mem.

La familio, ari pli ĝuste la frataro Zamenhof, kva- 
zaŭ unu homo, senescepte havis kulton por la ideo de 
konkordo, por la ideo de unuiĝo kaj reciproka nmo. Kaj 
cl tiuj hom-amegantoj, plej intensan agemon evidenlig- 
adis Leono. Plene Iiaj ngoj justigis do la pri li en Galerio 
de Zamenliofoj skribitan fin-frazon: INDA FRATO DE 
NIA MAJSTRO.»

fis



- Georges Duhamel -

Kutime mi nui havas ĉe mi ridinde malgrandajn 
sumetojn: dek centimojn, dek kvin centimojn. De kiam 
mi perdis inian oficon, mi ne riskis peti monon de mka 
patrino, La kompatinda virino neniam parolis al mi pri 
tiaj aferoj. Kelkfoje mi iris aĉeti ion por ŝi kaj ne re- 
denis al ŝi la monon. Tio estis sufiĉe diskreta mani- 
ero, sufiĉe senĝena por havigi al mi la malmultajn 
centimojn necesajn por miaj malgrandaj bezonoj, ffi 
misuzis nenion, kredu al iiii; sed de tempo al tempo, 
malgraŭ ĉio, la omnibuso, Ja subtera fervojo, unu 
poŝtmarko, ' c. : p.

Ati prefere, liu speco de mizero, kiu eslis ni mi 
sufiĉe indiferenta sub mia malnova vesto, fariĝis por 
mi ma hi iu nubi, Liniu nii devis surhavi ĵaketon ri ŝevi- 
oto,1) jaketon de bonhava oficisto riii burĝo. Tiu veste 
ajo ne akordiĝanta kun la molto cti mia veŝtppŝo, ŝnj- 
nis al mi netolerebla mensogo Gerte estas liu jaketo, 
al kiu mi Ŝuldas ĉiujn specojn de absurdaj ideoj. An- 
kaŭ kaŭze de tio mi iris serĉi oboon kim plej granda 
aktiveco. Tiu aktiveco baldaŭ fariĝis frite», ne ĉesanta 
esti senefika La oficoj! Estos kiri rilate al ideoj ; onii 
trovas ilin, kiam oni ne serĉas ilin. La homoj, kiuj ok- 
npas postenon favoran kaj ceilan, volonte diras; Ju*  
nulo vere kuraĝa, vere fiksdecida, ĉiam finas...® 
Afi sinjoro. kiri povas ŝanco kaj sukceso fari la ho*  
mojn malsaĝaj kaj nejustaj!

kalkulante do lu momi'nio. kiam mi pensis en 
rani malespero: jen mi deviis trovi lrifionU, toi
sentis malklaran, >ed neforigeblan impreson, ke mi 
trovos absolute nenion plu Kuj efektive;, rai tiovis no 
nion plu. Mi ne plu aŭdis pri io ajn, kion mi povus 
akcepti kun digno, ■

Muro, muro1 Senli ke oni ejn trovus nitata tie 
alta muro, tre glata, tre dika, kaj ke tiu muro estas 
la estonteco, kaj ko oni lie povas supi engrimpi ĝin, 
nek renversi, nek trabatialŝi vojon. Tiuj, kiuj spertis 
ItonŜancon dum sia vivo, ne povas kompreni tian senton.

Sendube «kazis al vi, ke vi staris atendante iun, 
vespere, ĉe ita «tanguta, sub gaslanterno. Okazis al vi, 
ke vi staris atendante dum unu horo, post tio, dum du 
horoj, lie vi' ne sciis, ĉu la atendata persono jam ah 
certa venos, kaj ke vi daŭrigis esperi, spite de ĉio Ok- 
aris al vi, koni tian malesperon. Tiun malesperon, 
kiun oni spertas ĉe ĉiuj dek metroj reen irante, kvan- 
kam estas evidente, ke neniu venos, ĉe la returniĝo kaj 
Ĉe la reiro laŭ siaj paŝoj, malgraŭ la certeco, ke ĉio ĉi 
estas absolute senutila. ‘ “3

Mian vivon ĉiurilate oni poras kompari al tiu va- 
n*  atendado sub gaslanterno, sub la pluvo, ĉe stratan- 
gulo. Mi sciis, ke ĉiu espero esta» senutila, kaj rai fariŝ 
(plurfoje dum tagoi gestojn kaj agojn de bomo, khi 
hava > 1.......

Rimarkinda estis por mi dum ĉiuj miaj promeh- 
adoj, dum Ĉiuj tiuj momentoj ite vaganta soleco, la 
supermezura aktiveco kun km nu peusadis. "

Esta- malbrile precize <iin. tion oui volas Paro- 
lante pri la aktiveco kun Lmi mi pensadas, rai rimarkis, 
ke mi tute ne rakontis la veron Diri, he mi pensadis 
kun aktiveco, pmi- Liniigi ke mi iniu tfitnsdoms *l  
pensado, kii mi unu iramitaui- volonte wnke. Scii 
ne tute iwl Frapanta pli ĉonr Li pttsmicv kim 
kiu mi pensis. Multaj pnii-.ii 11 riii*  iuni, kontraŭis 
miu, kredu rii) b udi' al mi, perfortis urin; |*eiteoj,  an-

1. Ŝeviolo: lano de ritotaj monto-iafoĵ. ~ -
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lan kiuj iui iubin*  l iĝi», n*rii  ikantailiti, kun ili is lu» 
Cu uii povas diri, ke mi pensadis? Cu ani povas alkal- 
kuli al mi ĉi tiun meriton? Cu n...... ;.i. _>■ •l- .* n
senpova objekto de e kaperi itiea ladi k likinta i? Cu un 
ne pii n,, n i-tis <b certigi la b.ii.i*.  .... '* '■•• rara. uii

ne pensadis, uti nenion faris por pensadi. Oai pensis 
en mi, tra mi, kontraŭ mi. Otai pensis neĝenate, je 
perdo de mi mem, samkiel oni bivakas en konkerita 
lando.

Sendube ekzistas tre kleraj homoj, tre favorataj, 
kiuj intencas pensadi pri carla laino, kaj kiuj sin le- 
nas je tiu intenco Ekzistas, hontoj, kapablaj direkli aian 
menson, samkiel direktilisto sur maro plena de subak- 
vaj rifoj; homoj, kiuj vene pensas, tia eslas, kiujpen- 
sas tion, kion ili volas. Feliĉaj homoj!

Rilate al mi, plejofte mi estas kuŝujo de rivero: 
mi sentas ruliĝi riveregon furiozan; mi ĝin entenas, jen 
ĉio. haj plio, vidu la vortojn! Mi eĉ ne ĉiam cutanas 
ĝin, tiun riveregon; okazus inundo

Rigardu Ja aferojn, kiri vi vedas; certa fakto 
estas, ke dum nii vagis por reserĉi tiun netroveblan 
situacian, mia menso fariĝis la ldeo de fortega fer- 
muntado. Okazis io, kion ini provos rakonti al vai, kimi 
ihi konvene povas rakonti al vi, sed pri kia mi ne povas 
paroli fadie, nek Iran k vi Ie.

Mi ree atingis la dornon. Estis vespero, meze de 
oktobro, ĉirkaŭ la sepa aŭ oka lloro. Fatis unu d tiaj 
pluvoj pri kiuj orii ne devus diri, ke lti fako, ĉar ili 
Ŝajnas elŝpruci el la malsana aero, de 1’ terii, rie 1’ ob- 
jektoj, de 1’ homoj.

Mi pasigis la posttagmezon rifuzante du aŭ tri hu- 
ravigajn ofertojn; sklavajn oficojn, de aŭtomatoj aŭ 
ŝarĝo-bestoj Mi venis malpn iksime el GreneUe kaj lii- 
iris la straton de Vaughani. Mi resumis minu tag- 
laboron. Gi vizaĝis al mi nur malĝoje kaj rigida. Mi tio 
havis sufiĉan monon ĉe mi por aŭtobusi kaj mi marŝi*  
ne tro rapidante, tra akvejoj, lra la koto, eliria pio, 
miaj senkuraĝigo kaj amareco. - :

Pasante ne malpii'K nu.' d*  lu -.Iruto Littrŝ — vi 
vidas, ke mi tre precize memoras la tokoli — itahto 
trairas militi menton. Jen ju pli tiu alproksimiĝis ta 
dornon, des pli mi komencis scii, ke uiiii pa trino jui

■ : unii

Mi rimarkigas al vi, ke ne estis kuj ankoraŭ w 
estas ia kaŭzo, pro kiu mi devus timi ton tian: iute 
patrino nur estis sesdekjara; mi ne adas ian a ja 
fortecon ĉe Ŝi, ŝi.ĝuis brilan kuj ragoliui tiiion Mi ito 
nur pensis pri liii morto krii pri ikamjitlujo malproksiptn 
kaj pri*llnui  . iria, kies imagu jam sufiiSs por 
plenigi miajn ■‘ludojn per terrttoj. Sed tamen, k iani mi 
'tiuvespere pasi» iu «ngufou de la 'drata Libra mi mbit< 
radiu min ie venanta Imjiufti Laj trovanta riritm paM- 
non mortu ila Mi klopodis forpeli tiun ahmir&m pous*  
on, kiu, mi certigas al vi, jae havis la traiihaiiLilig:»» 
econ de antaŭsento. Nu nur kombino de ideoj. Mi 
klopodis, ini diris al ri; trad iain baldaŭ mi ekvidi», 
fce liu penso iu- venis sola: iliun mi klopodis lot igi 
ĝin de mi, ĉiaj atiaj pensoj, kiuj tatiakvazaŭ l» kotv 
sekvencoj de la unua, mia utakte kun Lu ordo, kun 
la logiko da boue planita atenco. > ,

Min patrino ««tie mortinta. Trani, luo? Kto oka- 
zis al ŝi? - Iai «Jtariĵgp; — Mi ridis la enterigon, la 
faiMbran ĉaron «nia turigrandaj «tratoj, tra uta jon, ...\i 
ĉion Kni pusta?"—* Li d<m*<Mi  tiMiptaiuiii. | luj fi 
poste? --j&uril^miiitata rivo datite



Pianludanto
ltei Dancte fingroj
sur klavaro — sur klavaro —
grincas deritŭj grincas dentoj
.1 ■ tuparo, eu arbaro,
pteŭdas hufoj ,. ml ekhaltis
sur gterio, ■■ iu jir hutoj
tondras pŭfoj kaj elsaltis ..
kaj eliadas krioj, krioj... el densi!j' mil feo-kantoj.

Fingroj dancas 
sur klavaro, 
feoj kantas 
on arbaro..

Hendrik Adamson

Epitafo
— Andrei Betit — 

tuudon mian ridigus
La /rosta mori'.
Ĉirkaŭe ombro-ringon ligas
Sensone sort\
En ombro-inond’ delonge reve 
Ilipozis kor’.
Animo-kordoj, ploru kreve
Dum lasla hoi- !

El la nisa: Hilda Dresen.

Tuj mi ridis mian vivon reordiganta, ne laŭ 
certa maniero, sed Liii cent varioj manieroj. La unua 
afero, kiu venis en mian menson estis jena: estis ja la 
malgranda rento. Mi jam parolis al vi pri ĉi tiu mal- 
granda rento: ducent kvardek frankoj duni kvaron- 
jaro; pretendo; pri kiu mi havis la nudan posedon2} 
pretendo ne transigebla, ne transoedebia, sur kiu mi 
eĉ ne povas km pruntepreni, stranga ideo de onido, 
moi huta jMnalirile.

• Per unu vorto, ostis ja ia malgranda rento: ok- 
dek frankoj dum monato. Bone! Ml oj-iliru. mian ri- 
von; mi luus ĉambron kaj ini estus libera, libera Icaj 
kompatinda; pano kaj terpomoj. Mi inkrustus min en 
eritema soleco. Mi ŝuldu» nenion phi al la cetero de 
la mondo. Mi ekzisius por mi utera, amare. Kaj tiel 
mi atendus en senkonsciiga nedependeco ia alerojn 
kiuj u kuros (toste. Ahi

lle ihi min trovis antaŭ la Senatejo, subite, ne 
sciante Liri ini alvenis tie. Mi min trovis antaŭ la Sena- 
tejo kaj mi deprenis ia ĉapelon, ekstere malsekegan 
pro pluvo kaj «ntorne pro «rito. Granda tremado min 
Kis perforto. Mi rigatdis kun alminrno ĉe Ja lum- 

de si roti rutenio miajn malsekajn manojn. Iro- 
nu, u tujn lari liuj de difo kuli t aŭ de mali m ta muldis 
to Mi ree komancis la iradon, laŭlonge de la rando de 
1'' » ' - .

Jan h honto, kia mi estia. Mi pensis pri lamor- 
ta de mla patrino; iui iivnins pri tio trantolite Kaj sti- 
hiir tni arangis rufon viron -iai mia patrino. En uriaj 

forstreki'- mte u patrinon por itiapoui pri 
fo nmlgsanda la lnmnp, kia mi «rije. ri ,.i5
i\ Jte nmŭtrm pc*v»H  «iiri at vi -ifon, bo otanto S|«^ 
eo de pterido raconte «nte inter node mte korpi. Mu 
< «, foi prudenta roĉo diris: *Tfo  «tefo*  absurdaj «boj, 
ri deon, rifofotimi liu kaj forpeli*  Alia vafo, mHm ia- 

nfel*  Sed klntuudri.lt s|h(. do tiu bruado, tria voco 

Mŝft Jtud« pu:.<-iii, .Hm' )iu>pi«nai mtm pmridm sfo 
'ĵfoMfosT * t A < ...1 * .

Lui kuli? kun trankvileco: »Dudek frankoj dum monato 
por Ĉambro restas tio du frankoj ĉiutage por vivi. Dde 
kvin centimoj por tagmanĝo, dek centimoj por vesper- 
manĝo, Is resto: libroj, senvaloraĵoj, Ja libereco.* *

Mi strekis per la mano nur lu vizaĝo, forte spir- 
ante Miaj vangoj eslis malsekegaj. Mi ne- pripensis, 
ke tio estas larmoj: pluvis fomi pli kaj pli forte. Mi 
estis eluzita, mi naiteiĝte.

Mi sidiĝis dum momento sur Monti mureto, en 
kiu estis plantita la kradaĵo de la Ltix»mbourg. Ŝajni» 
al nii, ke tiu ripozo de iniaj muskoloj moderigis la 
boladon de miaj pensoj, w nu devas nomi uniaj pons- 
oj« tiun balaaĵon, kiun mi ne povis estri, nek forigi 
de'/mi. Mi bavis la senton, ko mi ree akiris iom da 
energio, ke nu tenis mieli uti lim mi preskaŭ senmova, 
kiel obstina ĉevalo, kiun oni raga*,  tirante forte la brid- 
ojn, Mi pensis, malrapide, movante la liftojn, mi pen- 
sis vorton post vorto: »Se mia patrino ĵus mortis... s 
Tuj mi sentis en mia gorĝo tordiĝon de ĉagreno kaj 
mian ventron kaptis forta doloro, kiun mi jam konis el 
antaŭa sperto. Al tni fariĝis pli malpezo, se mi povas 
diri tion. Mi ankoraŭ pensis: iG'i estas ĉiuokaze ne- 
konvena ideo, estas ja nenia kaŭzo, pro kiu mia patrino 
min forlasus*.  Ne! Estis nenia kaŭzo. Fine ini pensis: 
»6i estas ĉiuokaze nekonvena ideo, citas ja nenia kaŭzo, 
pro kiu mia patrino min forlasus*.  Ne! Esli*  nenia 
kaŭto Fine mi pensis: iBovus okazi al mi pli gran- 
da malfeiiĉos kai mia tilta malĝojeco respondis: »Ne, 
ne nenia pli glanda malfeliĉo.®

Mi povis efektivo kredi dum kelkaj fekundoj, ke 
mi reprenis la povon, reprenis la direktadon de mte 
animo.

Mi ekvidis IjiimimiiMitc, ke ini ne estas sobi ĉe Li 
kradaĵo de 1' ĝardeno. Maljuna, kompatinda viro, kun 
ronda ĉapelo; misformita pro fa pluvo, mallaŭte al- 
prokrimiĝis, irante deflanke, frotante la koksojn al la 
muro, kiu ne estis tre alta. Li diradis mallaŭtvoĉe: >La 
Preso! La Preso!'. Kai neniu en la mondo aŭskultis 
lin

Mi rekonis la blindulon, kiun oni kondukis tie 
ĉiun vesperon. Lia kapo estis iom klinita, iom turn- 
ita, ldan senmovan kaj fermitan vizaĝon tedis la pluvo. 
Oni dirus, ke li ira» rampante. Du patojn de mi U 
haltis, kvazan li sentus min, kvazaŭ li rimarku» la bru- 
ou de mte rivo. Mi rigardis al li kaj murmuris:

»Li tie, li tie, firi kio li pansas, li tie?'.
Mi folia alparolanta lin, dironta ni li ion ajn Kion? 
Estas certe nenio komuna inter lte aliismo kaj la mia.

Mi ree komeniis la iradon. De malproksime, ro- 
t u mante info, mi ridi», ko la blindulo daŭrigas la 
rampadon lau la kradaĵo, kvazaŭ tnia foriro estus las- 
inta al li liberan vidon.

<ŭ' la placo de 1’ Pantheon, mi foriĝis preskaŭ 
trankvila, lfo estas «liniplena, tio estas, sanigita je ĉia 
peas©. Trairfliite ĝis la strato de (Iiii mi surprize ri- 
marton, ke ree rni kalkulas: dek kvin centimoj por 
tagmanĝo/ dek «'"iiliinuj por vespermanĝo. Mi niran 
lavus imojn mtbvartojn. Nova bezono por «erĉi oficon. 
■Ite tobtoŭh -.i • i
/ Mi «rprontim la «ultrojn kun dularo kaj dccid- 

te :tei malgr«ndan ĉirkaŭvojon por no tuj reveni hej- 
meu. Tfo pruvi- al vi, k" ini elektro- estis lule iie iitti 
ŭ>mL»ilu mi -tite. tui ban sentis, ke mia patrino 
tte estas ini danĝero En rai, nur en iui, edis fo ideo, 
k» fo sfo troia- en danĝero/ ?/ ■/" ■ / /;/.. .....

foir» tan muij pafoj liai iri*  al fo rtraui Ghe 
vis, Mi p-ro, metode pensate: iui vendite

/ . «

klntuudri.lt


Fragmento el taglibro
— Taras Sevĉenko —

La poŝta banto forveturis hodiaŭ fiurjovroti. Stiri- 
okcidenta tenio. Merkrede aŭ ja iuta ĝi devas veni ni 
Streleckaja Kosa, dek kvin kilometrojn de Gurjev. Sa- 
bate ĝi ricevos iu lastan Orenburgan poŝton, dimanĉe 
— ĝi festos kaj lunde — returne Dum favora verto 
oni devas atendi ĝin ĝuste posi unu semajno, la 17- 
an an 1 Stili tie kuranta monaki, sed nenie! pli mui 
frue, ol la io»an. Cu efektive ĝi nenion alveturigos 
por mi? Ne povas esli. Tio ja «tetris intenca tiraneco.

Hodiaŭ matene mi invitis al mi, en ĝardenon, 
sii Imf uai'(Mi Kulita. hua saman, kiu lunga al nu 
Uralsk ia »Artokreado» < de Liberi.’) Nia interpara- 
lado koncernis, kompreneble, la batalionon, kaj pre- 
cipe, la duan roton,8) kiu antaŭ du jaroj forlasis ĉi 
tiun lokon kaj kiu nun revenis ĉi tien. Kaj antaŭe, kaj 
nun mi havasmalfeliĉon estadi eu Iru ĉi roto. Korneo- 
rinte ĉe l' iama tiutempa rota komandanto leŭtenanto 
Obrjadin, ni analizis laŭorda la tutan roton kaj, fine,

’) Karolo Fabita (1807 1878) pola filozofo
revinta pri la kreado de «slava filozofio.« En la verko 
^Filozofio kaj kritiko < Ii pruvis argumenti la malkapa- 
blecon de homa prudento solti demandojn pii la individu- 
ecb kaj senmorto de la animo.

-) Taĉmento de soldatoj, kiu egalas alilande h 
kompanion. - 

preskaŭ ĉiujn meblojn, tiu eble permesus al mi mni-
■ •, uni.u. .j..;' ..r

Kaj jen, nenio por fari! Mi eĉ ne phi pensis pri 
la bodiaŭo, sed pri la morgaŭo. Nenio por fari! Mi ne 
estris miajn pensojn. Vana la rezista. Vane kaŝi tiun 
specuji de krimo. kiu "«limu ini. Mi nr 1 rgia min liri. 
ke mi povis forigi la krimecaj! penson.

Mi laŭiris rapide Ja -.tratoi.-pi kiuj deda icloii- 
r li iki min al la strato Pot-de-Fer. Mi -niri- en mian 
daman, boue «riante, fce mi ĉiam detikate amis mino 

hihii »1 neil kr mi eslis aliginte ndutpibh defendi rota 
contraŭ miaj imagoj, ke rni eslis nekapabla malri ilinta 
ce ti esta mortigita en jari, ke ŝi estu mortigita en rai 

El la f trairo: ./•*?«  If»: ■■■

Nelo: Georges Duhsmri nuntomp franca mion., 
pimpe dirifiigas .ni per lu*  uton. eĉ naWri&fina motoro» 
de mMiro E" 1l verkoj pĥ gravas la ĵhh khihj per n 
mein rakonta Kaj iiuj peravnoj tau jan- la leganta
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iii haltis ĉe simpla soldato Skobjeljev. Malgraŭ lia 
nomo - Skobjeljev estis mia fianŭandano, fnidiiĝin*  
en la Aersono gubernia k 11 m< iii.......... ■ ■■ iu
pro la ukrainaj kanloj, kiujn li kantis per «a juna, 
mula tenoro mirinde simple kaj belege. Kun speciala 
esprimo li kantis la kanton:

Fluas malgranda rivereto
El ĉerizo ^ardeneto.

Tiam mi forgesadis, ke mi aŭskultas tiun ĉi en- 
sorĉigan kanton nu kazerno, ĉi transportis min al la 
bordoj ili' Dnjepr,*)  al la libereco, al mia kara pat- 
rujo. Kaj neniam mi forgesos la brunkoloran, duon- 
nudan malfeliĉulon, flikanta sian ĉemizon kaj forpor- 
tanta min el la sufoka kazerno tiel malproksimon dank' 
al sia marla kantado

Kaŭze de la figuro Icaj de la manieroj, li estis 
malsimila al brava soldato, pro kio mi speciale estimis 
lin, sed tamon li r -■ ■ ■: .. ■ . 1. 1 m l- ■ 1
komprenema soldato Kaj malgraŭ la bruna, senforma 
kaj varioligita vizaĝo, tni li brilis kuraĝo kaj nobleco*.  
Kaj. sendepende de la kantoj, ini amis lin kiel samian- 
danon kaj honestulon. L.i estis, kiri, Ii sekrete konfesis 
al mi. forkurinta servutul-vilaĝano kaj kaptita dum 
la vagado, kaj tiani li febrigis, fce U estas toi gasie la 
sian nomon kaj hejmon. Tiukaŭze oni igis lin loldat- 
servi kaj li rioevis la nomon de Skobjeljev je T honoro 
de konata babilulo, rusa invalido Skobjeljev5). Kaj jen 
pri tiu ĉi malfeliĉu!» Skobjeljev rakontis al mi Kulita 
sekvantan ribeligan historion.

Baldaŭ post la alveno de la du n roto eri Uralsk’oa, 
la komandanto de la roto, leŭtenanto Obrjadin faris 
Skebjeljev-ou, soldatan robran kaj fidindan, urii rnal- 
kapablan frontservi, sia konstanta servosoldato. Kai la 
simpla soldato Skobjeljev senintence fariĝi», fidindulo 
de la riki nuj sekretoj de ..i-i I. nu.imtauln Cij konstatita 
lakeo de Ihi amatino. Ne p.&ah eĉ <hn»iijaro kaj la 
n'l 1 l ■ -i'.-r 11- l.irigis ankan amali» 4.« la

iimulinn de sia ordonanto, kaj roje, dum lu nitan ito dr

s) En Ukrainujo. . > '
4 Plej grantia ukraina rivero, fluanta al Nigra Mero, 

sur kies bordoj kuŝaas la ĉefurbo ili- Ukraitmjo Kije». 
.s,- 5) Busa generalo kaj verkisto koasta sub kaŝnomo:
■itita Itouudo», verkanta altiriata (Mir «iilii ntoj f it-ĵS—

■

plei hi mando kun sufera toj «eido, iimm-uto knj gliro',
■ ’ la 'Tjhinloj fariĝi ......................ta pei fekta butai >,

■ riiutoroj taas -iLr«j kaj -■•kluj, neil kiuj kim. 1......  -
1 m........... i.i hijuii l, |ni<«rp. I...... ĝis pro ria i|,|L'i .
Vie .Ie, Matlm- 1 L« Vivsa*lo la Martiroj), kiu pr»ls»ilw 
mii n u1 n iojn el Ja-MonjĥmHto, , i .

Li «<kva fra|m 1'ui<; Blius i'ri'ijila ritii »ŭntas»i '. 
li' .. ......ii (Mimrokla k.«||. «u I-ma- pli jumi tamu.
tili maldftiitiiin pro li tatorlrirzirrikrajlHIa-
direklni" tl.. ..............ultsĵjd
liman nkii|urr||||if ĉiam [di| 
Iltulnspumu. Altairo’ Ihihiimri 
■1 urojn de liu. imuna» k.ij ttafi 
Morati» mm 
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La Nederlanda pentrarto
— M. -L —
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tirojn el ĉiuj landoj iaj epokoj, ltaj li volonte ĉerpas 
el diversaj antikvaj libroj, sed plej multe el la Biblio. 
Sennoinbraj estas fii |ien|rak>j, akvafortoj kuj desegnaĵoj 
prenitaj el la Malnova kaj nova Testamentoj.

Super tta li foi «a*  auŭbridan fiintaaiou kaj honoris 
«iajn artofratojn cl ĉiuj epokoj.

En lia irtkolekto troviĝas verkoj de preskaŭ ĉiuj fa- 
niaj en- kaj eksterlandaj pentristoj kaj skulptistoj. 
Kiel vera dotito de Dio, li sorĉas pei Imno, kiun li kre- 
as per mallumo kaj en jiaj diafanaj maliumajoj neniam 
inankas la lumo mem

Liaj akvafortoj same kiel liaj pentraĵoj estas juve- 
loj al teknika vidpunkto kaj kvankam h ĝlene tlbihoris 
siajn pentraĵojn ili ĉiam restas broni kaj redonas la re- 
atan vivon. '
j Pn Ita vivo kaj verkoj la kritikistoj kaj admirantoj 
enigis centojn da libroj el kiuj kiare montriĝas, liu 

iukara li honoras la eksteron helecon, li pli alte 
taksas la internan grandecon, la nobelecon de la menso.

Eu lia Kristofiguro sur la »centguldenbildo« ni ne 
trovas imponan profeton; Sed la majesto elradianta de 
tiu simpla figuro estus uusekvoble trafa.

Vere, li estas, en la plej profunda signifo de la 
vorto, klarvidulo; li rigardas en la plej internajn sekret- 
ojn de la lioma vivo.

Precipo dum liaj postaj jaroj, kiam li. batita de la 
sorto, devis cedi sian eduinon kaj filon al la morto kaj 
siajn artotsezorojn al siaj avidemaj kreditoroj, precipe 
tiam lia produktiveco estas nekredeble abunda kuj ekes- 
lis liaj plej sublimaj verkoj.

1 a figuroj en li pentritaj movas sin en mirinda lu- 
mo, ĝuste dirite en iu ajn sorĉbrilo, kvazaŭ ili estas ĉir- 
kultitaj de fosforeskanta brileco.

Kiel kortuŝe li desegnas, sur malgranda akvaforto, 
ii profundan suferon de Kristo cur la Monto Olivarba, 
cl tio kluro montriĝas, ke ankaŭ li enanime konas tiun 
malesperon kaj animdoloron.

La franca pentristo kaj kritikisto Eugene Fromentin 
skribus en sia: »La lasta granda pentroskolo« la ĉi sek- 
vaulan trafan priskribon de la Kristofiguro sur la peni-, 
rajo sla EmniHŭsirautoj» trovebla en la Louvre, la ko- 
nata muzeo en Parizo:

«Kiom lnullfoje oni figuris la travivaĵojn de lia 
tera vivo; aŭ pentris la gloron de lia apoteozo! Sed ĉu oni 
lin iuni montris; pala, malgrasiĝinta, rompanta Ja panon, 
kiel li ĝin faris, tiun lastan fojon ĉe la Vespermanĝo en 
sia pilgrimvestp' kun liaj bluecaj lipoj, ankoraŭ moni 
rantaj signojn de lia torturado; liaj grandaj niildbru- 
naj okuloj, vaste malfermegitaj kaj ĉinion direktitaj; ĉir- 
kamia de malvarmeta nimbo, speco de fosforbrilo, kiu 
en vualigas lin imi nedifinita gloi lumo, kaj kun tiun ne- 
ri parolebla io de vivanto, kiu spiras kaj kiu evidente jam 
mortis?

La teniĝo de liu dia reviviginto; tiu nepriskribebla 
gesto, nepro iie kopiebla; la urda vervo sur lra •'tanĝu sen- 
trajte desegnita, nur per la movo de Ja lipoj kaj de la ri- 
gardo — eio el inspiro, oni ne scius de kie, kaj oai ne 
«nas kiamaniere esprimita — ĝi eslas de netaksebla va- 
loro.

Venia arto povas esti komparata kun ĝi; neniu an- 
taŭ Heni brandi neniu post li, kiu ntai tiel esprimis 
sina. \ . - ■ ■ . ■ ,j

Aajnas ii ini iom enigma, Jre la sama Kritikisto en la 
sainn Iroro iom moktone parola*  pri lu pentrajo minota 
«llo Naebtwachi« (la noklgardislaro) kiu en Amaterdaui 
alliras la atenton do ĉiuj vizitantoj de lu Itognu muzeo. 
;, Ni ne donos detalan iKunadun de la lentoj «lu pen- 
tra joj kuj' desegnaĵoj, kiuj estas dissemitaj en lu 1 uta 
inundo; mi joni tro longe parolu sri li, sed mi faris 
ĝin, tat li Mta*  fo centro de mia akolo. '

Ltaj lernantoj eslas multaj,kaj «1 ili ankuo rnultaj fa 
rigis Ifonaj pentristoj. Jen kelkaj el la plejfamaj.

Gerard j Sol. (tkri
— itaBo). Gerbrend «Mm fan SekhtHvl i itato 1(17'0 Fnk 
1 li Ute Vtoelaus Bnni tlBSv—tOi kd
nidiaj .titaj. . - . u , . »

FJoukĉ de Reuihrnttdi stariu BartMinnrus van far 
Helst (1^1.^—1670) kios itiajstrorerkc De sebui<er«maal- 
tijd< ilu festeni rimiĝi ■ de la < k ilu v»rslt*tas  ri l en Haar- 
lem montras lian n iu p trecon,

fti tiuj semaj jaroj n rk» kim granita aŭkcio i. * 
Gerard Ternara (i&68—-i68ij pentristo de familiaj ace- 
noj, salonoj plenaj de Sinjorinoj vestitaj en hrli riĉaj at- 
Insaj vestoj.

Gabriel ife t zti (i63o- 1667) Kaj la ueforgesenda 
origina majstro de ĉi tiu glorplena epoko Jan Steen 
(io»6- 1679) ankaŭ pentristo de bejn hij scenoj kaj de 
bibliaj kaj historiaj pentraĵoj.

Liaj verkoj pluirota" apartan subtilecon. Li estas 
gajiga liaj sprita rakontisto, kvankam neniam mankas 
ta vivosenozero, kaj kontraŭe ĉiam konservas «un hu- 
raoron, ankaŭ kiam li pritraktas la plej seriozajn bibliajn 
historiojn.

Ekster tiuj originaj figurpentristoj, la tiutempa 
ikoto posi dai eniu iu ilirajn ]>i?jwip- ltaj iSsStpefttrirtojn, 
el kiuj mi nur povas nomi la plej k«mul«jw-

Afoinderl Jlobbejna (1638 1709). Jacob van fttvs-
fati (i6a5— 1681). Jan iun ifa1 Meer (ttis8—1691). 4d- 
riean van der Velde (1669- ibja). VKon vie rmon (1619— 
1668) la faina pentristo de milito tenda rejoj kuj Jtavule- 
riaj bataloj. Paulus Potter (1625- i654) kies juna vir- 
tiovo' estas bone konata, k t. p.

“Umi tempi verkis en lii s iute j provincoj tie malpli Li- 
inaj pentristoj.

El tiuj iii nomas Pieter Paulus Roberts 
ifiiĵo) oni povas nomi En Ia egalulo de Rembrandt. An- 
kafl Ji estas riĉdotita homo, kiu l» nnnulmi pl iritiga pei' 
grandiozaj majstroverkoj ĉie konataj.

.Kiel a3 iura junuli al ltalujo, kie li pri-
studis lu italajn majstrojn Tiziano^ Paolo Veronese kaj 
aliaj. Ilia arto nature influis ta lian kaj tial ne istas do 
tia originaleco ol tia de. Rembrandt, kiu neniam mitis 
fremdlandon.

Sed li estas ankaŭ viro de tre granda taborcunj. Pli 
ol iĉoo pentraĵojn li pentris, dum ankaŭ en la politika 
vivo (Je sia lundo li eslis grava persono, kiu plurfoje eslis 
sendata, kici ambasadaro al eksterlandaj kortoj.

Lia tre konata kaj tre kaprida lernanto estas Antito- 
nie ron Disk ili/j 1). Kiel -tel ika teruta artisto,
precipe en la portretado, ii tie estus malsupera al sia 
majstro. ' ■ ' '

Itai liu sama tempo verkas Adam van Aoort kaj tie» 
tre konata lernanto Jacob Jordoens (J593-1678) kito 
estas bonega koloristo. David Tenierft pentristo de inlirte- 
ajoj kaj petolemaj okazaĵoj en kio la konata Preutfhel <in- 
taŭenins lim - . . . ,

Picfer Urcughet (i53o—ifiiioi, kimi tmi kutime 
nomus la kamparana Breughel, kaj liuj filoj. kiujn Bante, 
oni pli boue konaa sub iliaj alnomoj, la infera Brengbri 
kaj la velura Breugliel, estas t.miri.ij pro siaj pi“kuu 
ĉiam petolemaj, verioj. ĉ'<:’ '- 's:

Kiri lastan mi noni as Adriaan W lemari-
fon de Fruus Hafi* kau., ankaŭ. >'<• 1« kzmparaint uvo 
trovas riĉan fon lon de " '

i . w'....... ... . ....
komencias tainjto tte pleus dekadenco. <

uloj «ii '.v '
Je la finu Je riftrkaj Ia ktiiueuriĝii «!>■ la 

• rnio idi biota ternpo kontentiĝis. Tiutempe 
/icAoW {17^7—iKthj ftm Scĥidjhuut
{title Lanymtiyk

La imua ktmilu Kavas multajn ĵ
Ie ni uai ojn 10.1 lilo .Mrola»« . 
lilotetiite /oze/ /<o«ih 'ĵems
su pera kvalifo.
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s rifan fnotiui de #$MĴ eronoj.
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Foie kuj foje ja ©stas hnu da reviviĝu; sol pri geni 
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etia» ja fortenonta.

«n to rota tam kaj ta 
forpreni» nuu 41 U



TARAS ŜEVCENKO
(io III. 181Ŭ—n. III. 1861.)

Ni povas konstati, ke ne ekzistas aaf la inonda alia 
poeto linka, kiu povus gloriĝi per tia kaj tiel konstante 
manifestata honoro, kiun ĝuas ĉe la ukraina nacio — Taras 
Sevĉenko. Nek Shakespeare ĉe la angloj, nek V. Flugo ĉe 
ta francoj, Goethe ĉe la germanoj, Puŝkin ĉe la rusoj, 
Petofi ĉe ta hungaroj, nek eĉ Dante ĉe la italoj povas 
revi pri tia tute escepta, neniam dum jarcentoj, ie ren- 
kontata kulto, kiel ii nte ule ĉe la ukrainoj. Ni malatentas 
la literaturon pri Sevĉenko: la diluvon de disertacioj kaj 
disertacietoj, analizantaj ĉiun lian poemon, kaj tiujn 
sennombrajn" ■>komentariojn , kiuj ŝajnos tati' manio rfe 
ukrainistoj kaj malfeliĉo de lernantoj en la ukraina 
lernejo. La centra punkto en Ja kulto de Sevĉenko ne 
kuŝas en la liieralnro pri li, en skribitaj verkoj do en 
regiono komprenebla nin al certa klaso ife lu nacio. Titi 
ĉi kulto estas vere amasa, konstanta kaj daŭra. Jen, la 
societo ukraina en ĉiu urbo kaj en ĉiu vilaĝo; en Ĉiu kolo- 
n ui de politikaj aŭ pei Ial nu u j elmigrintoj en malnova kaj 
nova mondo, ĉiu aro sentas la devon ĉiujare dum marto’ 
kiel dum la datreveno de naskiĝo de Taras Sevĉenko, 
aranĝi »Seveenfear1 koncerton«: erikonrfuk an vorton pri Ja 
signifo de 1' poeto por ta nacio, deklamojn de liaj verkoj, 
kantojn por liaj vortoj, muzikon — ilustrantan liajn in- 
spiroplenaĵn verso jn. Tiu ĉi tradicia kutimo a kce] >tiĝis 
baldaŭ pori la morto de ta poeto kaj jen, dum kelkdeko 
de jatoj — Ĉiujare malatentante ĉiujn kataklismojn de 
la mondo, Ia monato marto estas ĉe ukrainoj de ĉiuj 
iel igloj kaj rfe ĉiuj politikaj partioj dediĉata al la kulto 
de Sevĉenko! ..

liu ĉi honta posti nsis unu loltunŭn ite poeziaĵbj. 
Malgraŭ la tuta senduba grandeco de poeta talento *** 
sendube li ne Superas multajn aliajn titanojn de monda 
Iile rati iru Li «nkan ne esli- Ja 111111« en i nuntempa 
ukraina literaturo, ĉar lia »Kobzaro« aperis proksimume 
duonon rla jarcento post la apero de »Eneido« de Kotlai 
revski, komencinta Ia nacian renesancon de ukraina lite- 
raturo. Kiel «sociulo», komprenu — kiel membro de 
organizaĵo, Kostomarov ludis en »La frataro ite Kirilo 
kaj Metodo» sendiskute pli grandan rolon organizaĵan ol 
Ii. Kia sekreto do kaŝas sin sur la l iuul n de la sSevĉenka 
kulto*?!

ffi liii samri linupi' iu ankoraŭ nomas fioshoom t tSi 7 
* r8pi), pentriston Je pirĝcjaj internaĵoj, Mou»c (t838 
—1888), jMsj taoiston, Itochu»»’n (i8i4- 1 iipN 1 hfetorio- 
pentriston. ron Bora tori (rSsS—i8g*).  Bttaera (1887— 
1900), lG>t luf. (i83z—-1897). Fan rfe Botrito BrMuijteri 
l ig&H, Ciuj wtas- prili'■ii"i famaj rfi' nir limlanda 
prj»|o

Ton Gogh (i853—1890) kaj Gabriel (1828— igo3), 
fttMmhi» .< • 1 - :. . ipji'1,1 Italie (1838—1927) kai sta*  
tine riti pli Biritaj shaj, kiujn mi pro la longeco de la 
imnili*1-i  ne pova» citi.

Karakteriza tajlu dis ta Nedi'rimi ilaj p. u t fritaj es- 
tni, ke ĉiuj. fornios ŭnu skolon, kajĉiujsekvas i.uu, pro*  
p irti rodi vidi iun ideiai kaj prtrirŭruaBteroti. ' ■

U....... ■Iio-iuplu pri iio eria» li» filo ste /o>/ l iracis,
lam «oritaj «parlffliri .ri*la-.in3ipifMĥoiMa  «ridi. de L nare

eslas la kultanto tte sin jta Iio. Ur,i 
■ •■ * ranca, keik-

ta taton; kaj 
de «a pitta»,

Cerbumadis kaj cerbumas ankoraŭ tiam pri fio rfi*  
voraaj specialistoj de Sevĉenko. Kaj tamen neniu amasa 
mn vado, kiu daŭrus dekojn da jaroj, estas io hazarda. 
Kaj la movado de Ia kulto de 1 «Granda Taras» havas 
siajn profundajn psikologiajn bazojn.

Antaŭ ĉio, la nacia movado ukraina kaj la literaturo 
ukraina estas du riveroj, fluantaj en unu fluojn, el unu 
komuna fonto.

La ukraina nacia-poliiika renesanco havas sian ko*  
menton nek dank’ al ga jnita batalo, nek dan k al iudivi- 
dua aŭ ara heroago, nek dank al iu historia kataklismoj, 
sed dani al la poetoj, kaj precipe al lirikaj poetoj, kiuj 
kuraĝi*  je la heroa ago — je la enkonduko de vivanta 
popola lingvo en literaturon, anstataŭ la mortinta nkraina- 
e|dezia-slava lingvo. Tio ĉi estas la tuiui logika kaŭzo por 
honori la revi v igintojn de la literaturo kim revivigintojn 
do la nacio: la ukraina lingvo popola, dank al la litera- 
turo regenerita, rehonorigita kai suprenlevita ni lii nivelo 
de lu literaturaj lingvoj de la kulturaj nacioj, fariĝis ja 
akso de batalo por la kristaligo de F nacia vizaĝo kaj 
.inuita «mito de balalo por la nacia*politika  ekzistado, 
Sed Ia merito de ŝevĉenko estis ne nur la fakto ke li, la 
unua el la poetoj de 1’ renaskiĝinta ukraina literaturo ***.  
kondukis ĉi tiun literaturon tuj al Parnaso, Li akiris la 
honoron kaj amon de sia nacio ne nur dank' al sia tal- 
ento, sed ankaŭ dank’ al zia kuraĝo. — kaj literature 
dirante: dank' al la temaro kaj al la sociaj ideoj dis siaj 
verkoj. Li estis nur poeto, sed nacio ne povas tiel honori 
tion too skribantan per maldensigita mko iiii fi per la 
larmoj de sim lin mni alismo. Lu poezio de Sevĉenko akiris 
por li la kulton de milionoj nur tial, ko en ĝi sonoregas 
kaj pulsas la sango kaj ĝi mem defluas per la sango l

Sevĉenko surpasis la arenon de F ukraina nacia vivo 
en la tempoj de servuto, en la tempoj de servuta malli*  
bereco, mem kiel vilaĝano-gervutulo, kaj tuj elpafis, kiel 
apostolo ite la popolo, kontraŭ la nacia, politika kaj socia 
perforto, kaj samtempe, kiel profeto rle la vero, kiu evi- 
denliĝos en la renaskita potenco de lia »dormetinta» 
patrujo. Kaj kiam la poeto, kaita de siaj versaĵoj, foriria 
cii ekzilon kaj de lie sendis aj Ukrainujo sopiroplenajn 
versaĵojn, — ili efikis kiel manifestoj de la martiro*  
heroo. I i estia vera profeto de sia popolo. Kaj kun aŭre- 
olo de martira profeto-heroo li tro frue- foriris en la 
tombon, postlasante aian «Zapovit» (Testamenton), kiel 
duan ukrainan nacian himnon, kan ial iui dum la revoluciaj 
i<)i-iii jaroj ili- lu amasoj <ŭ uki nii?] manifestintoj 
sur placo de Sankta Sofio en Kijv (Kijovo, ĉefurbo de 
Ukrainujo) kune kun 'ĉi ne vmerla Ukraina.« (»An- 
koraŭ ne ' mortis Ukrainujo.).

Dediĉanta okazi de la iao-a datreveno de naskiĝo 
■' 

erc» ekestas, tii nomas la faman /, Tĥ, Toorop (1860- 
'gji kies simbolaj verkoj vekas admiron pro la «uge» 

tiaj ecoj Th. eon Hojtema (1683—1917). Floru Verrier 
(loti)- 1937). T horn Prikker, kiti spertis la influon 
de Vincent ean Gogh. .

Kiel vera nuntempa juna koloristo, mi devas anko- 
raŭnomi P. u. rl. ffrofcen, Iuris freŝaj pentraĵoj radiantaj 
de Istrita lumo ĝojigos la rigardantojn. Liaj velkoj tajna» 
naskiĝantaj el senco realeca kaj montras al m lian poetan 
imagkapablon.

ĴCbh la ltimo venos ĉar ja el la cindro reo ekstaro» 
ia senmorta fenikso

P. S. ĉe la finiĝo de tiu ĉi artikolo, la gazetoj rniga», 
ke 'nn'i («kniki al si injon (ilbato': En Maastrieht en 
Ia suda parto de nia ius u iu la konata pentristo lan tavelo 
ire dmotitra? kvindekon el Biaj '“'kuj. tamen inter ili 
eetas nrk otein^nt! sĵn nek akvarelo.

LI. prakti!*»  novan teknikon, iso novan freskon, la- 
kihui an nctakiten.

J.-ri iu 1 n rti 1 r ita /ariĝi» nita 1» u>' »1 atega Furioris ra- 
dn t»<imi4fi», tnrmiĝadaa kaj posi jamntŭĵ able nita 
Van l t t denove eltrovos olevteknikon.

_. Oserio nova esta» auli iu suno. t



do Ŝevĉenko fi tiun paĝon al la centra individuo de 
la ukraina literaturo kaj de la lunlo de T ukraina nacia- 
politika penso, ni inlencie konai igi al tutmonda esperan- 
tista legantaro tiei gratatan kuj tiel ankoraŭ malmulte 
konatan homon-geniulon. li. Strelczjk.

(Q) SENSACIO DE L’ ARTHISTORIO. La arthisto- 
rio havus noran sensaritŭi. Eri la harbo de Ja Moseo de 
Michelangelo, itala arthistoriisto trovis la portreton de papo 
■lulio II. Kaj en la Luktoj de 1’ barbo la memportreton 
do Michelangelo mem. Proksimume antaŭ Tioo jaroj 
kreis la renesanca genio ttan ella plej belaj slo luoj del 
mondo per tiu Moteoj nnillpgr oni skribis pri ĝi, oni ĝin 
analisis, klarigis, desegnis kaj fotografis .lam vere ŝajnis 
ke nenion novan oni povo» diri pri la statuo, kiam emiri- 
enta pastro-arUnstoriisto Je la Vatikano, Don Giuseppe 
Parroni, duta siaj stintoj en la San Pletro iu Virieoli en 
pluva, duonmalluma tago, rekonis la aferon.

La malkovro okazie tiel, ke Don Parroni sidiĝis antaŭ 
la statuo. Propre li volis skribi pri la Liberigo de Petro, 
de Domeniccbino, kaj pri la Sankta Margaret» de Guer- 
cino, sed en la pluva duonmallumo li ne vidis bone la 
bildojn kaj tial kiel jam tiomfoje — ankaŭ nun li

ridiĝn antaŭ la IU u joa» «atis Inje en liu ĉi mai-
grautta preĝejo — naimata ankaŭ tĥtolire Eudossiana 4jj 
tiu facile komprena» sinjoron Parroni; sidi tie silente kaj 
rigardi tiun terure animkatenantan ĉefverkon de I arta 
plenumiĝo estas io tia, kiel rigardi de marhorda roko la 
eterne movigantan kaj eterne senmovan senfinon Laciĝi 
ebto oni povas pro tio, sed satiĝi neniam.

Don Patroni sidis en 1*  ka»-seĝo pregeja kaj rigardis. 
Ia statuon Foie li rimarkas, kvazaŭ 'Ui la kurbiĝinta 
buŝo la ondoj de 1’ eta barbtufo ricevas difinitan forman, 
kaj, kiam li rigardas pli atente, jen, disvolviĝas Ia kunturoj 
de homa kapo. Eĉ ne pasis lii surprizo, kiam el la 1'aleg- 
antaj marruorainasoj tle 1’ barbo li vidis thsvtdviĝi la kon? 
turojn de la bone konata profilo de Michelangelo Kvazaŭ 
la ombra-de lia vizaĝo ĵetiĝis sur la stataon. -

Infara momento! Don Patroni — kiel li niero peste 
rakontis — ne sciis, ĉu nur liaj nervoj tiiii»» aŭli vidis 
vere io» realan. Li foriris, sed la postan antaŭtagmezon 
■Ii ree alvenu por rigardi k statuon. Komeca» li nenion 
rimarkis, nur k buu ieo li elin lekis tiel kiel la antaŭan 
lagon, iom dekstre de la etatan, ti LvnJis khi» lu hum- 
kapon sub' la budo kaj maldekstre de ĝi la ombroprofilon : 
dr Michel angelo stoj li ne r apraj» ’<ij pri »i:i malkovro. 
Li -ventoi*  foliara ii» ton toj farigis piti rajn fotoji» pri Ja 
statuo. La fui tatata Ianto ne pova» erari. Kaj aui la fotoj

oni povis klare vidi la kapon -mb la bujo kaj la siluetan 
de aglonaza, barba viro, _ "

Posi la malkovro komenciĝis diskuto: Lmi» do1’igm 
ras la bukloj de T barbo. Pri Ja portreto bultteu «videni- 
iĝis, ke ĝi preventas papon .Inibi tl Tio estas senduba. 
Eĉ «e la Mosetistaiiirr ■ ■ ■ farii*  por la tan ilin umu. 
mento de Julio II., la similecoal aliaj p.......... . di ■
granda renesanca papo estas tiel frapanta, ke oni ne povas 
kontesti la identecon. Michel angelo skulptis tien liajn 
trajtojn eble simbole, eble el nura arta ludo.

Sed granda estas la diskuto pri la memportreto La 
karakterize aglonazan, barban vizaĝon oni povas vidi nur 
el certa rigardo-punkto. Farinte nur duonpaŝon flanken, 
oni vidas iam nur kolosajn harhamaSojn, falegantaj*  
marmorbukiojn. Precipe bone videblas la silueto posttag- 
irieze, antaŭvesperiĝe, kiam la ombroj jam densiĝas

Muliaj kontestas la malkovron de Parroni volante 
pruvi, ke ankaŭ en aliai faldoj de 1' barbo oni povas 
imagi Sii uetprof ilojn Sed ti«j klarigadoj ne sukcesis. Pli 
kaj pli multiĝas la subtenantoj de la opinio de Don Par- 
roni, precipe de kiam ankaŭ Piogara, grandscienca direk- 
toro ae 1' Vatikanaj muzeoj, akceptis la malkovron de 
Parroni.

Kio estis la intenco de Michel angelo per tio ĉi? Ĉu 
nura arta ludo? Eble aliaj kaŭzoj? Kiu sdas? Certe la 
Moseostatuo gajnis multe ila plia intereso per tiu ĉi supe- 
rema arta artifiko: tri kompletaj portretoj, tri diferencaj 
karakteroj unuiĝas en sola kapo. Arian ludon al tio ĉi 
similan ne kernas la arthistorio. Kvarcent jarojn estis kaŝita 
la elpensaĵo de Michelangelo kaj nun hazardo ĝin mai- 
kovris. Kiom da surprizoj ni povas ankoraŭ atendi de Ja 
renesanco, pri kiu ni kredas, ke ni jana plei a- kaj tato 
konas ĝin.

(Q) LA BARAKTADO DE KWE1-LAN. La romano 
«Dolĉa tero patrinas turnis unue Ia atenton de Ja eŭropa 
leganta publiko al Peare S. Buck, filino de amerika misi- 
isto. Veninte si ĉinio en sia frua infanaĝo, de tiam ŝi 
studadas la specialaĵojn de la ĉina raso. Ni diru pli ĝuste: 
Si ne studadas» sed, per konsterne ekzakta okulmezure, si 
fiksas tion, kio okazas en Ia animo de la indiĝenoj de 
1’ Ciela Imperio. Unuflanke la ne» e ni .dii» lci -malsato de 
1’ suprenstrebanta kulio, aliflanke la kadukiĝo de 1’ supra 
kasto postvivinta sin mem: jen estis la ĉefproblemoj', 
centraj aksoj en la «Dolĉa tero patrinan.

En sia nova libro, »La baraktado de Kwei-lan«, la 
autorino elektis novan t e mos feron. Diini antaŭe ŝin okupis 
la batato inter la klasoj de 1’ ĉina socio, nuh Ŝi pritraktas 
la koliziojn inter orienta kaj okcidenta kulturoj, mnraJ- 
konceptoj, mondrigardoj. Arda malamo kaj arda amo al- 
ternas preskaŭ Ĉi limiĝi1, tra historio riĉa je dramaj turoojl, 
en «tmos fero hejtita tle profundaj homaj pastoj. Kaj fine 
definitive kaj neforviŝebla fiksiĝu esi nia memoro la 
dtaĉmalĝoja vizaĝo de 1’ eta Kerei-lan. Kaj lu tatarino, 
kiu desegnis kun tiel artriĉa inano la figuron de tiu ĉi 
rompiĝema, varmkora virineto . .

La respektindaj pru nioj loĝis iori animi kvincent 
| jaroj «n liu pramalnova urbo de 1’ ĉ<«1.i Imperio. Neniu 

cl ili esli . n ludema i. neniu el ili misi toti ŝanĝi La nin 
K «etilan du imagis sufiĉe simpla Ia tatan mundon. l 
estas rni — ii pi*tui-  nur li» pim< esli ĉiu lumni 
vivanta en Li mondo Knetebu vere n-e deziris ian ajn 
ŝanĝon. Tiel alvenis la tago de ŝia edziniĝo. Tto, cetere, 
iie ilepiroulis de ŝia valo: lu gepatroj sranĝis l.i sertaa ili 
1 urianoj juni «lilou al iti uavkiĝb Un ..nh.m cm Is»» 
lan jam astis fiksita !■ ..................ii1" :_"i i- iiauĉri
1’l.pn!isis mn aŭdacan' mu tagmi li ŝipveturi*  ttun Li 
maron pm plivastigi sian vrion. Li iradis ejn multaj taal- 
pii.Lsiiiiiij lu..l.......... i.......... ijn vŭjŭjn 1 . .
aferojn kaj, reveninte, li ngurdis reineiiĝmte Ia kuinŭumii, 
kirin li devis teŭilaŭ «d*in':.'i

Fremdo rigardui*  ankaŭ K n ĉi- lim sinti trimilan edron. 
laj rremdtenlr li n noi iri la- ltajn iori raojn «t ĝus
«aĝa virino Kaj ekde 1« im>ifi ingo de 1’ M

■.klopodas tatkciVe i.-tepiĝ^Bivanl-.ini Ui» ire reta» tauta 
J rir.i ŝxj urdouuriK' ŭa i' udanio vtu ia edzo — li# li

idibnd.ij tiomaj piiituj k-ij I’.....
i- en ni» «HiTnimi ia

Ml®



s L i ii io Sed ŝia edzo deklaras. »Mi iras h vojojn de la 
nova direkto, kaj rigardas vin plene egala al mi vi ne 
estas mia havaje, nek. mia propraĵo sed, se vi volas, vi 
povas esti mia amiko...» Poste li trovas malbeli' la 
«n de sia edzino, kiujn tiel zorgege ligis malgrandaj

f Ilino. Kaj ĉiuhore aperas demandoj, pri kiuj la 
juna edzo, irinta al Okcidento, havas tre decide formitan 
apartan opinion.

Seri Kwei-lan volas adaptigi kaj ankaŭ adaptiĝas Si 
vidas ke Aia edzo vere meritas lion. Lii ja amas ŝin, gojas 
pri ĉ>« ŝia paŝo. kian Ŝi faras en la direkto de la mova 
vojo, , kaj li protektas sian edzinon eĉ kontraŭ la anoj de 
sia propra Fiimilio Ktvei-fan ilo igas virino inklina al 
modernigo, eĉ se komrnce iie tre ŝi komprenas: kial en- 
tute necesas tia inorle.rnuniado. Sed kiam, post sendormaj 
noktoj kaj senfinaj meditadoj, ŝi formetas /li- siaj piedoj 
Ia ligilojn, kvazaŭ per unu fojo liberigas ankaŭ ŝia animo

Nun komencigas harmonia gemo, seii Kwei-lan nur 
paŝo post paŝo {mvas amikigi al la novaj postuloj. Ĉiam 
la sama vic-ordo: unue Ŝi ekkonas la novon kaj terurigas 
S ĝi. poste Ŝi komencas ĝin esplori tra Ja okuloj de sia

0 kaj rekonas en ĝi la helaĵojn: fine ŝi alproprigas gni 
saj komencas pri ĝi entuziasmi Tiei ŝi observas tiujn 
konojn, kiujn Ŝia edzo komunikas al ŝi pri la mondo; 
tiel ŝi rigardas ankaŭ dian ekflorantan amon kaj infanon 
naskigonta! tiel ŝi akceptas la rigidan ktatraŭstariĝon al 
la tradicioj tenante ĉe si sian infanon anstataŭ transdoni 
ĝin al la gepatroj de 1’ edzo kiel familian propraĵon; tiel 
ŝi akceptas kompreneme la senekzemplan sakrilegion, ke 
ŝia frato edzinigas fremdan virinon; tiel Ŝi ekprotektas 
kun varma koro kaj sincera cento la virinon forlasitan 

malamatan de ciu.
Per simplaj, puraj .irimitedoj malkovras Pearl S. 

Buck por sia heroino ia fremdan okcidentan mondon, 
kaj kiam paŝo post paŝo ĝi disvolvigas antaŭ Kwei-Jan, 
ankaŭ la okcidenta leganto sentas aian koron pli rapide 
bati. Kvazaŭ Ii mem malkovras la belaĵojn de 1'ĉirkaŭa 
mondo. .

Je la fino de 1’ historio, intime sin trovas la du 
virinoj: Kwei-fan, edukita en ĉina atmosfero kaj la sfrtai- 
da virino», linii d «liii. pelas ilin tio, kio estas la sama 
eti ĉiuj virinoj de Ĉiuj pupi iloj kaj tempoj, la amo kaj la 
patrineco. Jen la du eternaj kaj profundaj sentoj, pli 
fortaj ol ĉio. Ankan lu frato de Kvvei-lan ja forlasas 
nita hejmon, rompas kun l.i prauloj kaj '.nuklaj tradicioj, 
kaj' la virino foriirigas de Bja familio, kaj patrujo; sed 
la infano de ili ambaŭ kimĉenas la koron de 1 gepatroj;, 
kiujn senfundaj abismoj de naskiĝo, raso kaj eduko di- 
vidis ekde sentempaj tempoj ..,

{Al MALFACILAJ TEMPOJ. Grandan sukceson pro- 
metis la neva teatraĵo de JfaMrlfcf en la Michodiert -teatro. 
Provizore la teatro ankoraŭ preeipe ĉar ;4a
publiko ankoraŭ anticipas I 
petinte, Bed fa grafico 
montras levigan tendencon, 
del, «kribita por karikaturi 

safiro- La «ŝ
i toute ĝin en fa ektata «fa 1 l- 
.aui li ja pmi», tnte ne ..“

Stade 1’ fratina kai ali
" imi. li.............. .

i Iji............ ...  1
monta*  «ĉ tre mujtei — tute ne estas troigo.

' Jorita;,r14 “*
» t*  . tte la

llni emtiarasf! litonhtoa*  _ .........___ ...
ro ri|IL ‘Kaj fetr-ftt- vW» dfe
mn la inii-mo, ke iti animigo», faiter di scias, 
«K faivu la Ĵatten»'rt«g;®M^t ' niti

tli 1'ttlss «Vw$ sraimj Lai dramaj tomaj, kiaj 
«Wanŝta'«npi'r|fi»ndi|<in Uj mini uindan. phil..

MJfj, 
luko di-

ne | Km e» rikolti pĉr ŝiaj, alifdjb ĉiam «.■eriaj, patatoj thm 
efikon, kiun li povus atendi.

Ektas eble, ke Cio ĉi iio eslas kulpo do 1 Aŭtoro, sed 
rezultaa i l lio. ke la publiko — kiel oka zn olle en revo- 
Iucfaj faj histonaj tempoj ~ trapasas profundan kaj esen- 
can ŝangon d< gusto kaj valortakso.

(I) ŜNDRE.I BELIJ (Boris Bugacv r88o- 19M) estas 
unii el la plei originalaj rusaj verkfetoj. Li naskigis en 
Moskvo kiel filo de profesoro de matematiko Sed la 
logiko de la ciferoj ne sukcesis kristaligi liao animon; 
neniu mondkoncepto, eĉ ne la mondkoncepto kreita de 
li mem, neniu dogmo sukcesis bridi lian eterne fer- 
mcntantan spiriton Jam eh la gimnazio lin ek interesas la 
pozitivaj antataj, li legas .Darrin, Spencer*  Mili kaj 
samtempe avide i'iighilas la saĝecon de la jogoj, gatas 
okultismon, esploras budaismon. En la universitato li 
studas nfttiiraiaeneOH kai poste filologion. Li igas kun- 
labortirto de la timliulisla gazeto »Vesti*  (Pesilo) kiel 
porlo kaj kritikisto. Eti ipio li ohtreprtaas vojaĝon al 
Italio Egipto Palestino. Li .konatigi» kun la gvidanlo de 
anliopozofoj fi Steiner kaj restas kune kun da edzino 
en rimninii, kie im tiutempe konstruis Ja Goetheanum-

i al Berlin. 
r> laborante

porlo kaj krifikislo. Eti 1910 H entreprenu vojaĝon al 
Italio Egipto Palestino. Li konatiĝas kun la gvidanlo de 
antropozofoj fi. Steiner kaj realas kune kun sfa adzino 
en Domach, kie oni tiutempe konstruis Ja Gor.tbeanurn- 
teinplon Dum lu milito en tjjtfi li reveturas en li nsian- 
don travivas lie la revolucion, poste vojagas al Berlin. 
La Jadajn dek jarojn li pasigus en Ruslando, laborante 
tie*  kiei Ĉiam, febre sed flanke de Ja avangardo

Tra foli un iante la plej fruajn poemarojn de A. Belij 
(»Oro en la lazuro:, »Cindro«, »Urno«) oni rimarkas 
atmosferan simbolikon kaj estetikon de gemoj. Renkon- 
(igadas vortoj: simo, etero, lazuro, aŭroro ĉielo, uro, 
atĝento, vini), rubeno, safiro, smeraldo, perlo, silko, 
veluro, flamu. Sed tiam ventblovo onigas froste, vintro, 
neĝblovado, ĉar neĝblovado kaj flamo ne estas kontraŭaj 
elementoj en la simboliko rle A. Belij. Estus sensence 
aliri per termometro lian lirikon Cc li ia flamo kaj la 
neĝblovado havas Ja saman geston. Entute la unua distiii- 
gilo kaj ĉcfvaloro de la poezia arto de Belij ja estas la 
gesto. La konscio eslas torde fleksata cu Jiaj versoj, ia 
pensotcksajo disŝirita kaj acre.11 disĵetita. Pere de Ii antaŭe 

kuraĝo kaj impeto eniras Ia poezion. — La poeto 
dirta, ke la ĉefmotivo de Jia poemaro «Urno*  estas me- 
dito pri pasemo de la homa ekzisto, giaj pasioj kaj im- 
pulsoj l u In iLrnot: li kolektis sian propran cindron, 
ke ĝi ne kaŝu fa lumon por la viva nni .

Liaj priskribaj kaj aŭtobiografiaj poemoj (sKristo 
re»ivigi?s, 5La unun renkontiĝo*)  staras sur alta nivelo. 
Eble ili ŝajnas tro intelektaj, sed esence tiu ĉi intelekto 
estas nek malvarma, nek statika. En la profundo de sia 
animo A. Belij eatas dinamika kaj revolucia: neniu formo, 
nek Tormido pleni kontentigas ini. Eji lu rigidajn poezi- 
laktoĵn li enjtitas novan vivon. La verson*  bonedukite 
paŝantau, ii neniom hontante stumbligas. En la versojn 
ii i'iqinŝsi , ibm lentojn de 1' prozo, dum la prozon li igos 
kanti Li eksperimentas en la poezio pere de fa niuzik- 
leĝoj, kaj ttei n iiskiga*  Iiaj kvar 'Sinifonioj

.'luu plej luiiiiu l IĴplij ustaj, t a meu doninta en 
siaj romanoj En la romano »Argenta kolombo OO10) 

fa 'romano ŝPeterburgo*  (ipis) ni trova*  la medion defa

Sian plej bonan A Belij ortas

li penta solvi la demandon, ĉu oritato aŭ okcidento. En 
la romano »Peterburgo« (ipis) ni trovas la medion dela 
iĵjffSm jaro, teozofion, ironion, fantastecon, komplike- 
con, tragikon, groteskon. La verkon regas neĝblovado 
humoro, sencela rapidado. En Ia iomano »Moskvo*  (1926) 
eslas pci A utota bi vivo kai psiko de In milittempa inleh- 
gentttiaro. Interesaj ertas ĉ 1 memuar-romanoj rsKotik Le- 
taĵm kaj 'vliimarkoj de strangulo, kaj la libri! »La fino

con, tragikon, groteskon. La verkon regas 
humoro, sencela rapidado. En la romano »Mo 
estas ’ ** •- ’ ‘ " •• ’ ’

de la iarcentol. Liaj teoriaj verkoj estas tre interesaj. 
ŝuillHĵti kapablojn kati» en ŝi la talento de Belli 

t nui' oni «favas akeenti, fce K eatas granda lorimairtto, li 
estas kvazaŭ magie tentala de la vortmistilici Beli] ankaŭ 
havas lamaloflan scipovon pentri negravaj ojn per ekstrc- 
iii» intensiveco Kro rilatu lian humoron, ĝi osta»nek 
ŝtate, nek ido tra larmoj, nek ainara rikano, sed tia- 
S a cuiunntjka ironio [tuni sia tuta vivo li estas «enlace,

a- je kontraŭdiroj, baraktanta an la penso- kaj etato 
ImpeBJnĵ. Por ĉiain tialigi >> u, piriton sur iv firma gron 
do fi ne povi» kaj ankaŭ n» vo!»

fis

• '.



(X) EL LA VICO DE LA ig34-A.f CENTENA1UOJ 
oni tramonde forgesi» la datrevenon rle Ia morto de kom- 
paiinda nionafunelo. En Firenze je Ia 2-a de aprilo en 
i63| morti» en la monaĥinejo ‘Io Sankta Mateo Soror 
Maria Celeste dum sia 33-a jaro, — «fratino ekster- 
ordinaro saĝa kaj bonanima*,  kiel la kroniko diras 
Kontraŭ «ia volo kaj nui laŭ hi deziro de sia patro Si 
farigu» monaĥiiio, kaj fi tio ne malhelpis Ain poste stari 
kun la plej granda amo kaj insisto apud sia patro 
konsole, kiam lin oni transdonis al Ia Sankta Inkvizicio. 
Sionie tiu fu monakino estis la filino de Galileo Galilei!

(X.) PAUL MORAND: MONDCAMP1ONOJ. Kva» 
studentoj de la Amerikana Columbia-Universilato faras 
splenan promeson en iflop, ke, «tame kiel ĝis nun ili 
atingis rekordon en la diversaj brunĉoj de l sporto, de 
nun ankaŭ en la vivo ili klopodos por tiu fi rekordo, lli 
interkonsentas kun sia favorata profasoro ke ili renkonte 
iĝun finn dekan jaron kaj raportos pri ĉio. La kvar 
knaboj eatas tute malsamaj laŭ naturo, temperamento, 
«pcia pozicio - kaj konforme al tio fi iii iras lute mai*  
samajn ‘ojojn. Ce hi fino de la imnaj dek ■ jaroj rii vidas, 
ke Jack Rani fariĝu la imua bolis-fampiono de Ameriko 
kuj edzinigis fee belan sed malplenan iman, monavidan 
virinon! Clarence can Norden fariĝis la plej fama flugisto 
de 1' mondmilito Ogden. We6b atingis grandajn sukcea- 
ojn per diplomatia servo rai Ruslando, Ifaj Brodszky - 
la plej genia inter la kvar — esti» en karcero, ĉar lia 
gemi' Iondita eniri'prenu ne poris plenumi la pag-lim- 
tempojn. Dum la sekvaj dek-jaroj la boks-ĉampiono mor- 

iu, Nordan lu flugisto, vivas diluu'*'  kaj fariĝas 
senpova sklavo de sia patrino kaj de la vidva belega 
edzino de Ram; la kariero de IVebn — kiu liberigas kaj 
prenas al si Brodszky-n - ankaŭ plu leviĝas Ankaŭ 
Bfodszky-n la edzino, la belega Nadine — bankrotigas 
kuj tiu ĉi demona virino kaŭras fine ankaŭ la katastrofon 
de Webl>, sur lu zenito de l sukceso. Ekscita katenanta' 
legaĵo e-U, tiu Ĉi mltireai. |wtept verkita romano. Ja 
riimaiio de lu mondo de 1’ rekordo.
r - —.f.Cii--h-Ma.M».• ■

(X.) DUM LA LASTAJ DEKKVIN JAROJ (far*  
man ujo estis la interpretanto inter iti rusa literaturo kaj 
la publiko de la okcidentaj landoj; kaj la produktojn de 
lu malnova kaj same de la nova rusa literaturo la ger- 
manaj tradukoj popularigis en Eŭropo. Lastatempe ĉesis 
tiu ĉistato. Versajne ne lastrange pro. la formiĝo de la 
politikaj cirkonstancoj apenaŭ aperus verko tradukita ella 
rusa sm la germana libro-foiro llnui,,mn «stas tre inter» 
ese, ke la lokon de la germanoj en tiu ĉi rilato — okupi» 
hi italoj: en Italujo cni atentas la novajn rusajn aŭtorojn 
kun granda interesiĝo kaj tre multaj rusaj libroj apera» 
nuntempe unue en itala lingvo.

.tei;

Funebra sciigo
Senindulge falĉas la morto en niaj vicoj En ĉiu 

numero ni dev«3 funebri pro fa morto de eĉ kelkaj el 
plej kanalaj esperantistoj. Estas tamen plej malĝoju 
sento, kiam ni deviis funebri la morton de relative tra 
juna batalanto, kiu estis ankoraŭ moze de nia movado' 
Duoblr ni funebrus pro

Frana Schoofs
kiu mortis nur AS jara pro subita midsauo. Li estis U 
animo de is belga kaj intemacia movadoj. Al lin kĥ,- 
podo ratas Jaiikrhhi la faina Interk<msento de Kokmjo 
kaj ni apeciale ffatebraa en li malnovan subtenanton, 
amikon luj longjaran reprezcutantou. ' s j

La funebroj! de la tamilio kaj de la mlmmidu 
esperantistaro partopieuaa ankaŭ ni kim malĝoja kori».

W i

A1>MI!W8TRA€IAJ M licrtJ
L i truilta-iiprifa numero de b gazelo aperis tro 

malfrui-. La katizo estae, fce rti vidis nepre Un kotu posti 
la imuan volumon ile fa Enciklo^iedio. kies kompato 
fariĝis inuite pli multa kaj komplika, ol ni lion antaŭ- 
ridis.

Ni esperas, ke la abonantoj de LM. kiuj estas 
preskaŭ ĉiuj samtempe membroj de AELA, pardonos 
al ni tiun prokraston, pei kiu ni ebligis, k p la unua' 
volumo de la Enciklopedio fine jam post kelkaj tagoj 
estu preta.

La maja numero de LM. kun Lingvs-Libro ap- 
eros meze de majo.

S-ro Guruacz kaj aliaj mendintoj rice .ioj la Stur- 
mar-verkon kutie kun la maja verko de AELA: Arthis- 
torio, kiu aperos sen ia malfruo.

S-ro Katobaŝkin. Mono el Sveda jone venis. Tiun 
de BEA ni ricevis, sed ĝi sufiĉis nur ppr puno de re- 
komendkostoj. Ni devis -emli al vi 7 pakaĵojn, do vi 
devas alpagi ankoraŭ por rekomendo o.So flrsv. kco- 
me, se vi deziras ricevi Dante tiam 4.4 u ftsv- kaj fa 
menliiuhui superpagon por is Enciklopedio.
Pri la apertempo de Enciklopedio vi certe jmu legis.. 
Kompreneble ia sendita mono per s-ro Ildi ellis la ko- 
tizo plus sendkostoj, sed ne kostoj por rekomendo! 
Tio estas ja tute aparta afero,

ALVOKO
S-ano PaulTarnow, Dŭsseldorf ĉitiealvekaspub- 

like s-ron //ija Pu/urlo el Jugoslavujo. ke li resendu la 
prita lepran u.u u pirhi ikki.......... Li pizeto Lu Fervoj-*
isto< Sro Pufante pruntepetis ilin jmr olLdunj nrtikolOn 
pri fervojista Esperanto-movado por Enciklopedio ifa 
Esperanto kaj malgraŭ ĉiuj ĝian unaj petoj, re koi tira t- 
dih| hmnoj, li m ii-.-mli. .ii -.-ro Tan noir lu gazelojn, 
ne phi ie hnveldujii.

S-ro Tarnovv deklaras, kb s-no Puhate fartus nuri 
l" '""1...........c re-mtante la gazeton kaj al liu duktaro
aliĝas ankaŭ la reda kriu de hi Enciklopedio. TiaT'^ĝ^ 
malebligas ĉian sciencan fabianan pri Esperanto kaj ni 
devas plej akre juĝi personojn, tiel «igintajn ■'

ANiONiCKTOJ
Mi estas sepjara tape renii stiri" i-■ -"ndn ni mi 

jioAtkarton kaj mi sendos al vi mian fo toti.
Ghi c h ... 1 .nei . Elvila Militaire, LES ANDRT.VS

l ' iljo.

emiklopeuio ms esperimo
lii informu» ĉiim kunlaboranton, ke ekti r fa rfaavu 

ili’ tiu ĉt mmuiiri por La literoj A-J ni ismi» okci'ptt 
nenian konipfetigon, krom se li uia- p n grava prr-sito:^, 
kiun ni povos presi sur aparta paĝo je fa firni. ;'iĉf ,

Ne rifalM korektojn de Mulditaj
Koin|>teti^ŭj por lu abaj literoj pdvas alveni ĝi» 

i-a de

nelreiebiaj «a 1« Viros
aplmtre {fai): ontemrtn iijpHiAtuiilitan; bc/>u efa 

iniano; brivi: speio du miti»; fmnbt rClirratelfar): *nri-  
Itolura; riMimuir ((diri: m«lvupp.Hiĝi'f j^wpla 
ĵram-M.j: liberiĝi W plumito» eatnto Mars”' ’ 
ntelgrevu «jtempJ.tr AVlterei u ri
man? jubili | 
malgaja; rus} rut n (fai

fati k k alfas Z Ukli 14*a

jtempJ.tr


Galerie
VAVIN RASPAIL

MAX BERGER
28, RUE VAVIN, 
PARIS VIE

LA MEMORON PLIFORTIGAS laŭ metodo trifoje 
premiita de la Pariza Akademio. Profesoro de mnemoniko
D. FAJNŜTEJN, VILNO, Zawalna 15-11 (Pollando). Postulu 

senpage prospektojn de la memorfortiga perkoresponda 
kurso en Esperanto.

PLIVIGLIGU Lfl GRUPKUHVEMOJMĴ"
ARANĜU LUM Bl LPAROLADOJ N 
pri Budapest. Lago Balaton, Stepo Hortobŭgy, 
Hungaraj urboj! — Ankaŭ en ne esperantaj societoj, 
nacilingve, kun mencio de Esperanto 1 — (Lumbildoj 
sur filmrubandoj, normal-filmgrandeco, senpage prunt- 
eblaj kontraŭ repago de sendkostoj, «e la prezent- 
ado certigata. Detaloj ĉe Hungara Skolta Esper- 
anto-Rondo, Budapest, V, Nagy S^ndor-utca 6. sz) 
Baldaŭ aperos lumbildoj pri la skolta ĵamboreo l

El Ia Notlibro
de Praktika Esperantisto

nomiĝas nova interesa verko de

K. R. C. Sturmer
ĉi prezentas tre interesajn pensojn kaj konstatojn 

el ĉiuj terenoj de la vivo, ĉefe el la vivo de 
esperantistoj kaj esperanto, skribita en la 
formo de taglibro.

La erojn kaj la tutan verkon preselektis

K. Kalocsay, L. Totsche 
kaj V. Bleier

kio ankaŭ estas garantio por vi, ke en la libron venis 
vere interesaj pensoj de la bone konata recenz- 
isto.

La verko ampleksas ĉ. 130 dense presitajn paĝojn sur 
formato 20X13.5 cm. kun dukolora kovrilo.

Prezo broŝurita sv.fr. 2.50, bindita sv fr. 4 plus lOo/o 
por sendkostoj,

Membroj de AELA rajtas aĉeti po unu ekzemplero 
por 1.— sv. fr. broŝ. kaj 2.— sv. fr. bind. plus 
15o/o por sendkostoj.

Tiu favora prezo rilatas nur AELA-membrojn en 
1934-a jaro.

Eldonas Literatura Mondo, Budapest

Universala Esperanto Asocio
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

celas:
Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto. 
Plifaciligi la tiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn 

inter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco, 
religio aŭ lingvo.

Krei internaciajn servojn uzeblajn de ĉiuj homoi, kies 
intelektaj aŭ materiaj interesoj celas trans la limojn 
de ilia genta aŭ lingva teritorio.

Kreskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de solidareco 
kaj disvolvigi ĉe ili la komprenon por fremdaj 
popoloj.

La Asocio estas neŭtrala rilate al religio, nacieco aŭ 
politiko.
donas:

Al la membroj: Membrokarton kaj kvarcentokdekpaĝan 
Jarlibron kun la adresoj de la Delegitoj, Esperant- 
istaj grupoj, gazetoj, organizaĵoj, kun sciigoj pri 
internaciaj rilatoj ktp.

Al la Subtenantoj: Krom ĉiuj dokumentoj, kiujn ricevas 
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esper- 
artikoloj literaturaj, sciencaj, teknikaj kaj precizaj 
informoj pri la movado.

Al la Subtenantoj: Krom ĉiuj dokumentoj, kiujn ricevas 
Membro-Abonanto, premion konsistantan el Esper- 
anto-literaturo.

Ciu aliĝinto rajtas presigi senpage korespondan anonceton 
unufoje en la gazeto » Esperanto*,  
kaj postulas nur modestan kotizon

de 5 Fr. por Membro, de i2,5o Fr. por Membro-Abon- 
anto kaj de 25 Fr. svisa valoro por Membro- 
Subtenanto.

sv.fr


La skulpto-, konstru- kaj pentroarton dfe la eŭropa kontinento kaj 

la lulilon de la eŭropa kulturo-. Mezopotamian, Arabion, prezentar al vi

ARTHISTORIO

de UNIONO HEKLER, profesoro de la Universitato en Budapest
La esperanto-eldonon prilaboris A. KAMP1SS. Tradukis: K. KALOCSAY

l

En 9 ĉapitroj revuas antaŭ vi la artajoj de Egipft), Asirio, Babilonio, Persio, Kreto, Mikerio, Greklando, Italio, 
Bizantio, la prakistana arto, la mezepoka kaj la gotika arto. — La teksto prezentas al vi la tutan idearon, klar- 
igas la opajn bildojn, iliajn signifojn. Sur la proksimunie 100 tekstopaĝoj vi trovos ĉion necesan por klarigi al vi 

la 143 bildojn de la plej famaj konataj majstroj 
el la supre menciitaj arto-skoloj, Cojo por la okuloj, instruo por la cerbo:

jen kion sekvis Hekler dum ia verkado de la libro haj tial liaj klarigoj estas majstre simplaj kaj klare instruaj.

La tradukinton ni ne devas aparte prezenti. Ni nur diru, ke li tradukis la 
verkon, plenan de plej nekutimaj teknikaj esprimoj, per mirige klara lingvo.

Ĝojo kaj ĝuo estos por ĉiu leganto kaj aĉetanto la 2-a verko de Asocio de E-istaj Libro-Amikoj por 1934.

Aperos meze de'majo. Amplekso 100 tekstopaĝoj, 112 bildopaĝoj sur glata 
papero, en formato de 23.5X153 cm. Prezo broŝurita svisaj frankoj 13 —, 
bindita svisaj frankoj 15 -, plus 10%. — Eldonas LITERATURA MONDO. l

ORIENTA SPIRITO

Enciklopedio de esperanto

Unua volumo
literoj A-J

estos ekspedata al la AELA-anoj 

meze de majo kun eksterordi- 

nare densa komposto — La 

umia volumo ampleksas prok- 

simume 272 tekstopaĝojn kaj

128 hildupaĝoĴTt._____________

1
Dua volume

literoj K—Z
aperos en somero kaj estos 

preskaŭ 500 paga,____________

»
LITERATURA MONDO

BUDAPEST

spiras el la verketoj de unu el la plej 
modernaj japanaj verkistoj

KAN K l K U Ĉ I
En la volumeto, nomata

AMO DE TOOĴUUROO 

kaj du aliaj teatraĵoj 
ni trovas majstre la pentritan vivon de 
japanaj aktoroj, la japanan moralon, ja- 
panajn miraklojn, la religion de Japanujo, 
tiom strangan por okcidentanoj, tamen 
tiom similan en multaj detaloj al nia vivo 

OKCIDENTAN LINGVOKULTURON 
donas al ni en bela, simpla kaj freŝa Esperanto 

JOŜIŜI ŜIMOMURA 
la konata, tradukisto.

LITERATURA MONDO vestis ilin en belan vestaĵon 
kaj donas la verkon 88 pagan, en formato 13’5x20 
cm. por la prezo de svfr. 1-204-10% por Sendkostoj. 
Asocio,de Esperantistaj Libro-Amikoj donas la ver- 

kon al siaj membroj por 060 sv. fr. afrankita.

FelelSa azerkeaztS: Dr Szil4iryi Ferenc. — Feleloa kiadd: Bleier Viltnoini. — Peatvidiki Nyomda Vicon. — A nyomdi4rt Bdnik Gyula fei e 13».
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